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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 

 
1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

 

Informe o nome ou título da tecnologia selecionada para fins de avaliação de 
impacto: CULTIVAR DE MILHO HÍBRIDO - BRS 1010 

 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Indique em qual objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a 
tecnologia avaliada: 

 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

 Inclusão da Agricultura Familiar 
 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
 Sustentabilidade dos Biomas 

 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
 
1.3. Descrição Sucinta 

Destaque as principais características da tecnologia e as suas vantagens 

relativamente à tecnologia anterior: 
 

O BRS 1010 é um híbrido simples precoce e de ampla adaptação às Regiões 

Sudeste, Centro-Oeste, norte do Paraná, Sudoeste da Bahia e sul do Estado 
do Maranhão e do Piauí.  

 
Este híbrido simples apresenta boa sanidade de planta, pois é resistente à 
Phaeospheria e moderadamente resistente à mancha de Cerscospora, duas 

das principais doenças da cultura do milho. Esse híbrido tem mostrado alta 
eficiência na utilização do fósforo, reduzindo os riscos causados pelos 

veranicos e contribuindo para maior estabilidade de produção. O BRS 1010 
possui grãos com cor laranja-avermelhados e espigas bem empalhadas, além 
disso, ele apresenta boa resistência ao acamamento e ao quebrantamento. 

 
 
1.4. Ano de Lançamento: 2002 
 
1.5. Ano de Início de adoção: SAFRA 2002/2003 

 
1.6. Abrangência 

Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
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1.7. Beneficiários 

Todos os produtores agrícolas com alto nível tecnológico. Dadas as 
características da cultivar, como a alta produtividade, traz benefícios para a 

sociedade como um todo, pois ajuda a assegurar o fornecimento do milho 
grão para as demandas internas. 
  

Os componentes do setor de fabricação de ração, com um produto com 
características propícias para processamento, dispensando o uso de corantes 

dada a coloração da cultivar.  
 
A indústria de semente nacional diretamente, com mais um produto produzido 

e comercializado pelas firmas nacionais, e indiretamente, através de seus 
programas de melhoramento de milho híbrido. 
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2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
No período de 2001 a 2017, na média, mais de 90% da produção de milho no 

Brasil concentrou-se nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. O 
Gráfico 1 destaca o estado do Mato Grosso como maior produtor nacional 

seguido por Paraná, com a maior segunda safra. A produção nestas regiões é 
caracterizada por seu alto aporte tecnológico. 
 

Gráfico 1: Produção de milho nos principais estados produtores do Brasil, 
1986/87 a 2017/18 (mil t) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Conab (2018)  

 
 

 
A produção do milho é feita em duas safras, de verão e de inverno. 
Historicamente a safra de verão sempre apresentou maior área plantada, 

sendo responsável pela maior parte do abastecimento nacional. Nas duas 
décadas finais do século passado, deu-se início do cultivo de milho na safra 

de inverno, segunda safra (safrinha), principalmente por causa da competição 
da área de cultivo do milho na safra de verão com a soja. Assim, a produção 
na segunda safra cresceu ano após ano e se tornou predominante no 

suprimento de milho no Brasil. Atualmente, quase 70% do milho produzido no 
Brasil é colhido na segunda safra.  

 
Em termos de produtividade, a produção de milho na safra de inverno tem 
contribuído para o crescimento do rendimento por hectare com taxas bem 

superiores ao cultivo da safra verão possibilitando o crescimento da produção 
nacional. No período compreendendo as safras de 1986/87 e 2016/17, a 

produtividade de milho cresceu a taxas de 9,7% ao ano na safra de inverno, 
enquanto que cresceu 4,2 % ao ano na primeira safra. A segunda safra de 
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2015/16 teve um ano de clima atípico, resultando em grande quebra no 
Centro-Oeste, a produtividade média caiu 32,5% no país. Em 2016/17 a 
produtividade da segunda safra se recuperou, com um aumento de 44% em 

relação à quebra do ano anterior 
 

Dentro dos sistemas de produção de milho no Brasil, observa-se que a 
cultivar BRS 1010 vem conquistando lugar de destaque, uma vez que suas 
características são direcionadas para a região Centro-Sul do Brasil, podendo 

ser plantado tanto na safra de verão quanto na segunda safra dado à sua 
precocidade. Em vista disto, sua área de adoção já chegou a mais de 60.000 

ha na safra 2009/10, mesmo competindo com cultivares mais modernas e 
produtivas. Entretanto, como é esperado em qualquer cultivar, o ciclo do BRS 
1010 tem chegado ao seu fim com a redução dessa área, que chegou a 

apenas 10.544 ha na safra 2010/11. Por outro lado, desde então a área com a 
cultivar tem oscilado, ocorrendo recuperação 2011/12 e 2012/13, com 28.750 

e 24.625 ha, respectivamente, nova queda em 2014/15, indo para 14.400 ha e 
uma nova recuperação em 2015/16, com 25.000 ha, e 2016/17, com 44.700 
ha.  

 
Em termos gerais, o milho grão produzido pelos agricultores brasileiros é 

destinado a dois tipos de consumos: dentro da propriedade e fora da porteira. 
Dentro da fazenda, o milho é usado para alimentação humana e animal e 
também como semente. Fora da propriedade, o milho é usado para consumo 

animal em sua grande parte, sendo apenas cerca de 15% usado para outros 
fins. 
 

Novamente, a cultivar BR 1010 atende as exigências quanto à qualidade dos 
grãos. Por apresentar grãos alaranjados, o uso desta cultivar dispensa o uso 

de corante para produção de rações de aves e suínos. Esta coloração permite 
a produção de aves e suínos com carnes mais avermelhadas, além de ovos 
com gemas com cores alaranjadas, atendendo ao gosto dos consumidores 

dos mercados internos e externos. 
 

Por outro lado, o BRS 1010 é utilizado pela indústria de sementes diretamente 
como mais um produto comercializado por elas e, indiretamente, através de 
seus programas de melhoramento de milho híbrido, como fonte de obtenção 

de linhagens, dada as características adaptabilidade à região do cerrado 
brasileiro. 

 
Finalmente, a importância desta cultivar é representada pela alta 
produtividade e resistência, sendo direcionada a um público muito exigente 

em termos qualidade e quantidade produzida. Por ser um híbrido simples 
convencional, o preço de comercialização da saca de semente estão baixo da 

média do mercado, cerca de R$ 260,00, o que é um valor bem inferior se 
comparado com os preços das novas sementes transgênicas.  
 

A cultivar participa do programa de licenciamento de sementes da Embrapa, 
onde promove o fortalecimento de firmas nacionais na produção e 

comercialização de sementes, sendo mais uma opção de alta tecnologia a 
baixo custo ofertada por essa indústria. Ela tem ajudado a preservar o parque 
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de firmas de produção de sementes de capitais nacionais, fortalecendo-as 
como fornecedoras deste insumo e defendendo-as dos ataques de 
multinacionais, oferecendo opções de materiais a serem produzidos por 

pequenas firmas regionais de sementes, que seriam naturalmente absorvidas 
por empresas multinacionais caso não houvesse as opções dadas pela 

Embrapa. 
 
 



 

7 
 

3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 

A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico.  
Se aplica: sim ( X )        não (   )  

 
Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 
Tabela Aa - Ganhos Líquidos Unitários 

 

Safra 

Rendimento Preço Custo Ganho 

Anterior Atual Unitário Adicional Unitário 

kg/ha kg/ha R$/kg R$/ha R$/ha 

02/03 4.301 5378 0,40 110,74 322,04 

03/04 3.945 4937 0,40 110,74 287,64 

04/05 3.436 4301 0,40 110,74 236,81 

05/06 3.929 4919 0,40 110,74 286,70 

06/07 4.378 5483 0,40 110,74 333,02 

07/08 4.757 5958 0,40 110,74 371,90 

08/09 4.308 5399 0,40 110,74 327,32 

09/10 5.160 6467 0,40 110,74 414,41 

10/11 4.988 6237 0,40 110,74 391,34 

11/12 5.765 7212 0,40 110,74 470,76 

12/13 6.061 7586 0,40 110,74 501,82 

13/14 6.145 7683 0,40 110,74 507,44 

14/15 6.470 8094 0,40 110,74 542,01 

15/16 4.189 6284 0,40 110,74 731,10 

16/17 5.560 8340 0,40 110,74 1.006,36 

 

 
Tabela Ba - Benefícios Econômicos  

 

Safra 

Participação Ganho Área de Área de Benefício 

Embrapa Líquido Adoção Adoção Econômico 

 
Unitário UM Quant. X UM 

 % R$/ha         % ha R$ 

02/03 70% 225,43 0,06% 8.169,00 1.841.504,12 

03/04 70% 201,35 0,19% 23.336,50 4.698.838,38 

04/05 70% 165,77 0,26% 33.322,00 5.523.784,73 

05/06 70% 200,69 0,25% 35.200,00 7.064.337,94 

06/07 70% 233,11 0,33% 48.400,00 11.282.599,11 

07/08 70% 260,33 0,37% 51.810,00 13.487.755,57 

08/09 70% 229,13 0,45% 59.581,50 13.651.647,40 

09/10 70% 290,08 0,48% 62.560,58 18.147.836,54 

10/11 70% 273,94 0,08% 10.544,00 2.888.435,19 

11/12 70% 329,53 0,19% 28.750,00 9.474.047,20 
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12/13 70% 351,27 0,16% 24.625,00 8.650.140,22 

13/14 70% 355,21 0,14% 21.500,00 7.637.033,53 

14/15 70% 379,41 0,09% 14.400,00 5.463.443,68 

15/16 70% 511,77 0,16% 25.000,00 12.794.323,67 

16/17 70% 704,45 0,25% 44.700,00 31.489.005,75 

 

 
 
3.2.- Análise dos impactos econômicos 

 
Ao longo dos anos o cultivar BRS 1010 conseguiu crescer em sua 

participação no mercado a cada ano, com variações decorrentes da produção 
agrícola. Na primeira safra de seu cultivo foram plantados 8.169 hectares com 
essa cultivar, na safra seguinte, essa área, quase triplicou, passando para 

23.336 hectares, confirmando a qualidade da cultivar para produção de milho. 
Na safra 2009/10 a área semeada com o cultivar alcançou 62.560 hectares, 

representando aproximadamente 0,48% da área plantada com milho no 
Brasil. Nos últimos anos observa-se uma oscilação na área plantada, mas 
com uma tendência de redução. 

 
Em termos de retorno financeiro do uso da semente da variedade BRS 1010 

comercializada pela indústria de semente, e tendo em mente apenas o 
excedente econômico pela substituição dos cultivares usadas anteriormente, 
pode-se ter um indicativo da importância econômica desta cultivar. Os ganhos 

líquidos unitários por hectare, dado o incremento de produtividade 
proporcionado pela tecnologia, variaram de R$ 165,77 na safra 2004/05 a R$ 

704,45 na safra 2015/16. Cabe ressaltar, que devido a dificuldade de obter as 
informações de preço da tecnologia nos primeiros anos da série, optou-se por 
utilizar os preços presentes nas informações passadas.  

 
Os benefícios econômicos gerados, tendo como base a participação de 70% 

da Embrapa na geração da tecnologia, visto que o processo de melhoramento 
e desenvolvimento foi todo desenvolvido na Embrapa Milho e Sorgo, 
passaram de R$ 1.841.504,12 na safra 2002/03 para R$ 31.489.005,75, 

considerando sempre os preços de 2016.  
 

Se somarmos aos benefícios apresentados acima os benefícios sociais da 
manutenção da parcela nacional de firmas produtoras de sementes 
proporcionadas pelo programa de franquia da Embrapa na produção destas 

sementes, e os benefícios proporcionados pela indústria de semente, através 
da geração de sementes de milho mais adaptadas às condições brasileiras, 

podemos concluir que o benefício total desta tecnologia vai muito além dos 
valores apresentados anteriormente. 
 

 
3.3. – Fonte de dados 

 
As informações com respeito a cultivar BRS 1010 são fornecidas anualmente 
pela Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa Transferência de Tecnologia aos 
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órgãos fiscalizadores da produção de sementes no Brasil e a Associação 
Brasileira de Produtores de Sementes e Muda (ABRASEM) o que facilitou as 
estimativas de participação da tecnologia no mercado. Os dados de venda de 

sementes é anualmente tratados pela Associação Paulista de Produtores de 
Sementes e Mudas (APPS), e são disponibilizados aos participantes da 

associação. Usamos como base de cálculo para o item área de adoção as 
informações colhidas nos órgãos acima.  
 

Com respeito ao Ganho líquido unitário, usou-se como base, as informações 
de rendimentos da cultura do milho divulgado pelo IBGE cada ano. Usou-se 

uma fórmula para abaixo descrita para estimar o ganho por hectare do uso da 
tecnologia. 
 

Considerando que a área plantada com a cultivar BRS 1010 é representada 
pela coluna de Área de Adoção e que a diferença representa a área plantada 

com outras culturas, e que a produtividade do BRS 1010 é 1,5 superior as 
outras tecnologias usadas, montou-se um sistema de equações para calcular 
a produtividade em áreas de BRS 1010 e em outras áreas, ponderadas pelas 

respectivas participações destas áreas no total nacional. 
 

(1 - AA) *Youtros + AA *YBR1010 = Ynac 
1,5 * Youtros = YBR1010 

 
Variável Definições 

Youtros - Produtividade Média Nacional de milho Híbrido com dados 

fornecidos pela Associação Paulista de Produtores de Sementes e 
Mudas (APPS 1010); 

YBR1010 - Produtividade em área com uso de BRS 1010; 

Ynac - Produtividade Nacional de milho híbridos duplos; 

AA - Área de Adoção (área plantada com a cultivar BRS 1010) em 

percentual da área total de milho no Brasil, fornecida pela 
Associação Paulista de Produtores de Sementes e Mudas (APPS). 

 

O preço do milho utilizado é aquele fornecido pela média das cotações de 
mercado no ano de 2017, e os custos adicionais foram calculados tendo como 
base o preço médio da saca de sementes de milho BRS 1010 menos o preço 

médio da saca de sementes de milho híbrido duplo (baixa tecnologia) 
praticados na safra 2016/17. 
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4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
4.1.- Avaliação dos Impactos 

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

 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 

Geral 
 

Capacitação Sim 1,5 3,3 2,4 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,9 0,5 0,7 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,9 0,3 0,6 

Qualidade do emprego  Sim 4,1 4,7 4,65 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 
Os indicadores apontados pelos usuários do cultivar BRS 1010 apontam para 
impactos sociais positivos no aspecto emprego. Por ser uma tecnologia que 

exige mão-de-obra qualificada, ela também é um promotor de 
desenvolvimento dos trabalhadores onde é usada. Há a possibilidade de 

aumento da oferta de emprego local qualificado em resposta à demanda por 
este tipo de mão-de-obra. Por outro lado, os sistemas de cultivos mais 
tecnificados geralmente melhoram a qualidade do emprego em termos de 

ambiente de trabalho. 
 

 
4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 

Geral 
 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 3,0 4,6 3,8 

Diversidade de fonte de renda Sim 3,4 3,2 3,3 

Valor da propriedade  Sim 3,1 3,2 3,15 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

A tecnologia tem como objetivo o aumento da produtividade do cultivo de 
milho, neste sentido o usuário aumenta a possibilidade de produção em sua 
área podendo obter maior receita do seu estabelecimento, com isso aumenta-

se também a possibilidade de crescimento da renda do agricultor. 
Observando também as qualidades dos grãos produzidos com este híbrido, 

há também o aumento da oferta de grãos não afetados por doenças e pragas, 
o que pode aumentar o rendimento da produção dos alimentos para animais, 
reduzindo o custo destes alimentos e produzindo mais renda para o 

estabelecimento. 
 

Por acharem que a tecnologia é mais exigente em condições físicas e 
químicas do solo, os usuários indicam que a tecnologia tem um impacto 
positivo no valor da propriedade. Há de se destacar que a percepção positiva 

com respeito ao cultivar BRS 1010 com relação ao aspecto renda é muito 
semelhante nos dois tipos de produtores, sendo diferenciada apenas no caso 

da geração de renda para o estabelecimento. 
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4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Saúde ambiental e pessoal Sim 0,2 0,2 0,2 

Segurança e saúde ocupacional Sim -1,0 0,5 -0,25 

Segurança alimentar Sim 1,4 1,2 1,3 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

O uso desta tecnologia está relacionado a dois aspectos importantes da 

segurança alimentar. A tecnologia ao aumentar a produtividade por hectare 
assegura a possibilidade de maior oferta de grãos o que está relacionado com 
o aspecto da quantidade. Por outro lado, por ser resistente a pragas e 

doenças, ela assegura as qualidades nutricionais dos grãos produzidos, o que 
está relacionado ao aspecto da qualidade na segurança alimentar. 

 
No que diz respeito à saúde ambiental e pessoal tanto os usuários produtores 
familiares quanto os usuários produtores patronais acham que o impacto da 

mudança de tecnologia é quase nulo. Por outro lado, o usuário produtor 
familiar acha que o impacto do uso da tecnologia na segurança e saúde 

ocupacional é negativo. Uma explicação para isso é que estes usuários 
precisam fazer a aplicação de defensivos, devido ao fato de o BRS 1010 é 
convencional e não transgênico.  

 
 
4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Dedicação e perfil do responsável Sim 3,0 4,0 3,5 

Condição de comercialização Sim 0,6 0,8 0,7 

Reciclagem de resíduos  Não 0 0 0 

Relacionamento institucional Sim 4,0 3,8 3,9 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

  

Em média, os produtores que adotam a tecnologia são voltados para 
produção altamente tecnificada. Geralmente possuem um sistema de 
planejamento e acompanhamento da produção e avaliam os retornos das 

atividades desenvolvidas ali. Estes produtores acompanham o mercado milho 
e soja e eles procuram sempre maiores retornos a sua atividade produtiva. 

 
A maioria dos usuários da tecnologia faz vendas diretas ou antecipadas, 
sendo que alguns têm armazenamento na propriedade e geralmente são 

responsáveis pelo transporte da produção. Por aumentar a sua produção, os 
usuários têm descoberto novos instrumentos de comercialização facilitando o 

escoamento de sua produção para o mercado. Com o aumento da demanda 
para o comércio internacional de milho em grão produzido no Brasil, os 
usuários desta tecnologia têm procurado buscar informações sobre preços 

internacionais, estoques mundiais e projeções de produção, visando planejar 
a comercialização de sua produção. 

 
Os usuários da tecnologia são filiados a associações, sindicatos ou 
cooperativas, recebendo assistência técnica destas ou de outras fontes. Tem 
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procurado se atualizar para as novidades tecnológicas disponíveis relativas as 
atividades agropecuárias que eles desenvolvem e para isto eles buscam 
assistência técnica (privada ou pública). No aspecto do financiamento da 

produção e da comercialização, o usuário da tecnologia tem buscado este 
recurso através de instituições de crédito, permitindo assim maior aplicação 

da tecnologia, porém muitos deles utilizam financiamento próprio. 
 
 
4.2.- Análise dos Resultados 

Faça uma análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo 

AMBITEC Social. 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,89 2,11 2 

 

Esta é uma tecnologia que visa o incremento da produtividade da atividade 
comercial de produção de milho em grãos. Muitos integrantes da agricultura 

familiar, que são mais tecnificados, têm obtido vantagens em usar esta 
tecnologia, pois produzem mais sem precisar aumentar a área de cultivo e 
conseguem produzir os alimentos necessários para consumo animal na 

propriedade. 
 

Essa tecnologia é geralmente usada com níveis elevados de outras 
tecnologias modernas exigindo mais mão de obra qualificada. Atividades 
geralmente são realizadas por implementos agrícolas sofisticados, 

aumentando a oferta de vagas para pessoas mais qualificadas na produção 
agrícola.  

 
A tecnologia tem efeito sobre o aumento do montante produzido, pois visa o 
aumento da produtividade, isto implica claramente no aumento da renda. Ao 

contribuir para o aumento da produção de milho, a tecnologia tem um efeito 
positivo em termos de segurança alimentar. 

 
Em média os produtores que adotam a tecnologia são voltados para produção 
mais tecnificadas. Neste sentido, eles e suas famílias vivem nas 

propriedades, possuem um sistema de planejamento e acompanhamento da 
produção e avaliam os retornos das atividades desenvolvidas ali. 

 
Como acontece com a maioria dos produtores de grãos do Brasil, o usuário 
da tecnologia faz vendas diretas ou antecipadas, sendo que alguns têm 

armazenamento na propriedade e geralmente são responsáveis pelo 
transporte da produção. 

 
 Os usuários da tecnologia são filiados a associações, sindicatos ou 
cooperativas, recebendo assistência técnica destas ou de outras fontes. São, 

geralmente, atualizados quanto a novidades tecnológicas disponíveis para o 
tipo de atividades agropecuárias que eles desenvolvem. 

 
A avaliação dos efeitos sociais da tecnologia aponta para um impacto positivo 
nas variáveis usadas na composição do índice, indicando que a tecnologia é 

viável socialmente e melhora a condição de vida do usuário e seus correlatos.  
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4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: 1073 

 
 

Com respeito à geração de empregos, esta tecnologia tem apelo em termos 
da indústria de sementes, aumentando a necessidade de mão-de-obra em 

pequenas firmas nacionais de produção de sementes e fixando esta mão-de-
obra no setor agrícola do Brasil. 
 

Nas propriedades de produção comercial, esta tecnologia é poupadora de 
mão de obra. Desde que a cultivar BRS 1010 é resistente a doenças que 

afetam a produção de milho, menos operações de pulverizações serão 
necessárias durante o cultivo, reduzindo-se assim o uso de mão de obra. 
 

Na hipótese de economia de um (01) dia homem de serviço na produção de 
grãos a partir do BRS 1010 e que foram plantados 25.000 hectares com esta 

tecnologia em 2015, isto representaria cerca de 25.000 dias homens de 
serviço ou algo próximo de 89 empregos anuais sendo dispensados.  
 

Entretanto, se de um lado a tecnologia é poupadora de mão de obra dentro da 
porteira, de outro a tecnologia cria empregos na cadeia produtiva de 
sementes. Assim, para o impacto da geração de empregos, descontou-se a 

quantidade de mão-de-obra que é poupada com o uso da tecnologia, e se 
considerou a quantidade de vagas adicionais que foram criadas, a jusante e a 

montante da produção agrícola, com o aumento da produção causada pela 
tecnologia. No período total de uso da tecnologia todo foram gerados 1.073 
postos de trabalho de saldo (acréscimos subtraídos dos decréscimos). Além 

da criação de vagas, o uso da tecnologia exige maior qualidade da mão-de-
obra da agricultura proporcionando maior oportunidade de treinamento para 

os trabalhadores rurais. 
 

 
4.4. – Fonte de dados 

 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Sete Lagoas MG 02 02  - 04 
Alfenas MG 02 02 01 - 05 

Rio Verde GO 01 03 01 01 06 
Total  05 07 02 01 15 

 
 

Além dos produtores, também foram consultados extensionistas da EMATER-

MG, pessoal representantes de instituições representativas dos produtores, 
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pesquisadores que atuam na cadeia de milho e representantes comerciais 
das empresas de sementes. 
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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 

 
Para safra de 2016/17, foram disponibilizados para comercialização 315 

cultivares de milho, sendo 214 cultivares transgênicas e 101 convencionais. 
Essas cultivares foram desenvolvidas por diversos Programas de 
melhoramento de milho. Sendo uma tecnologia relativamente nova, e tendo 

mais de 300 cultivares de milho competindo com ela no mercado, o BRS 1010 
alcançou 0,25% da área plantada com semente milho no Brasil. O Cultivar foi 

plantado nos Estado do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Rondônia.  

 

 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

 

A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para a redução da 
dependência do uso de insumos, sejam esses insumos tecnológicos ou naturais. Os 

indicadores de eficiência tecnológica são: uso de agroquímicos, uso de energia e 
uso de recursos naturais. 
 

 
Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim -3,5 -1,5 -2,5 

Uso de energia Sim 0,5 0,5 0,5 

Uso de recursos naturais Sim 0,5 0,5 0,5 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

 
Os usuários da tecnologia, que são produtores familiares, consideram que o 
uso da tecnologia tem um efeito negativo no meio ambiente no que diz 

respeito ao uso de defensivos agrícolas e insumos químicos. Embora os 
produtores patronais achem que este impacto seja negativo, consideram este 

menos expressivo em relação aos produtores familiares. Esta diferença de 
opinião está relacionada à mesma análise feita no diz respeito à saúde 
ocupacional, i.e., o agricultor familiar realiza a tarefa de aplicar os defensivos 

químicos na lavoura e tende a ter a percepção de que os impactos destes 
insumos são mais nocivos. O agricultor patronal geralmente tem alguém 

contratado para realizar esta tarefa, e quando não tem o trabalhador, ele usa 
equipamentos mecanizados para tal, desta forma ele não percebe o impacto 
como faz o agricultor familiar. 
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Os dois tipos de produtores consideram baixos os impactos da tecnologia no 
que diz respeito ao uso de energia e uso de recursos naturais. Porém, como o 
BRS 1010 é uma tecnologia de incremento de produtividade, ela é usada por 

parcela dos produtores que usam equipamentos consumidores de energia à 
base de petróleo (tratores e bombas de irrigação e pulverização) e de energia 

hidroelétrica (equipamentos de irrigação) gerando aumento no consumo 
destas energias. Por outro lado, Por aumentar a produtividade, a tecnologia 
pode diminuir a pressão sobre as áreas marginais preservando os recursos 

naturais. 
 

 
5.1.3.- Conservação Ambiental 
 

A contribuição da tecnologia para a conservação ambiental é avaliada segundo o 
seu efeito na qualidade dos compartimentos do ambiente, ou seja, atmosfera, 

capacidade produtiva do solo, água e biodiversidade. Selecione a tabela apropriada 
e digite os resultados nas colunas respectivas: 
 

 
Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Atmosfera  Sim 0,4 0,3 0,35 

Capacidade produtiva do solo  Sim 2,0 4,3 3,15 

Biodiversidade  Sim 0,1 0,1 0,1 

Geração de resíduos sólidos Não   0 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
 

Os usuários da tecnologia consideram que os impactos sobre água e 
atmosfera são nulos ou quase nulos. Com o aumento da produtividade da 

área plantada com milho em região de cerrado, principal característica desta 
tecnologia, há a possibilita de aumento da produção de milho sem 
necessidade de incorporação de novas áreas na atividade. Devido a 

diminuição do uso de área marginais à produção de milho, menos eficientes 
quanto à produtividade e mais fáceis de serem degeneradas, há a 

possibilidade de conservação da biodiversidade.  
 
Com respeito à capacidade produtiva do solo, os usuários produtores 

familiares consideram que por ser intensiva no uso do recurso solo, o BRS 
1010 pode intensificar o uso da capacidade produtiva do solo com perigo de 

exaustão, mas que práticas de rotação de culturas e cuidados com as 
operações de preparo do solo, principalmente com uso de plantio direto, tem 
melhorado este índice tornando o impacto positivo. 

 
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 

A recuperação ambiental inclui-se no sistema de avaliação de impacto ambiental em 

decorrência estado de degradação presentemente observado, praticamente na 



 

17 
 

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 à efetiva contribuição da inovação 

para a recuperação na propriedade das áreas degradadas, das áreas de 
preservação permanente e das áreas de mananciais. 
Nota: Este item não deve ser preenchido quando a tecnologia for relativa à 

agroindústria. 
 

 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental Sim 0,2 0,6 0,3 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
Embora os usuários do BRS 1010 achem que o impacto da tecnologia na 

recuperação ambiental seja pequeno, eles consideram que a cultivar é uma 
das mais indicadas para ser plantada no sistema de integração lavoura 

pecuária visando recuperação de pastagens degradadas, tendo culturas 
anuais como redutores de custos desta recuperação. Dado a suas 
características de produção e sua maior produtividade, a cultivar BRS 1010 

tem sido usada por pecuaristas como opção neste sistema de recuperação de 
pastagem, permitindo que áreas marginais sejam deixadas em pousio para 

sua recuperação e surgimento de vegetação nativa. 
 
 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 

 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,26 0,61 0,44 

 

 
O resultado do índice de impacto ambiental é um indicativo da percepção dos 

usuários da tecnologia no que diz respeito ao impacto ambiental causado pela 
substituição de uma cultivar de milho por outra. A tecnologia apresenta como 
melhor característica o aumento da produtividade, diminuindo a necessidade 

de abertura de novas áreas de produção. Ela impacta negativamente o meio 
ambiente pelo maior uso de agroquímicos, na percepção dos pequenos 

agricultores, e pode afetar positivamente na exigência de práticas produtivas 
sustentáveis no que diz respeito à capacidade produtiva do solo, evitando o 
aumento de compactação e extração de nutrientes.  

 
Apesar do Índice de Impacto Ambiental ser muito pequeno, seu valor é 

positivo, indicando que a tecnologia é ambientalmente amigável, pois os 
benefícios ambientais advindos dela são maiores que custos ambientais 
imputados a ela. Esta percepção é positiva no sentido de que os novos 

demandadores de tecnologia estão associando seus sistemas de produção a 
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melhores práticas de produção agrícola visando garantir a qualidade do 
ecossistema para continuidade da produção. 

 

 
5.3. – Fonte de dados 

 
Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Sete Lagoas MG 02 02  - 04 

Alfenas MG 02 02 01 - 05 
Rio Verde GO 01 03 01 01 06 
Total  05 07 02 01 15 

 

A fonte dos dados foi a mesma usada para fazer a avaliação do Ambitec-
Social. 
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7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Dados os resultados obtidos nas avaliações dos diversos tipos de impactos 
identificados e analisados nas seções anteriores (Itens 3, 4, 5 e 6), faça uma análise 
final integrando todos os impactos da tecnologia em questão. 

Na comparação dos impactos com os anos anteriores, devem ser levados em conta 
apenas os impactos decorrentes de incrementos na taxa de adoção da tecnologia. 

Sempre que houver aumento de benefícios decorrentes de uma maior adoção 
tecnológica, devem ser apresentadas evidências (bibliografia, fontes, nome da 
instituição informante, etc.) que comprovem tal incremento. 
Nota: Deve-se evitar que na análise comparativa sejam considerados aumentos de 

benefícios (excedentes) de um ano para outro que, na realidade, são decorrentes de 

melhorias no processo de coleta de dados e não de aumento na taxa de adoção. 
 

O cultivar BRS 1010 alcançou a sua maior participação no mercado em 

2009/10 com 0,48% do mercado de sementes de milho. Apesar das quedaS 
abruptas em 2010/11 e 2013/14, cujo market share foi para casa de 0,076 % 

e 0,054%, respectivamente, a cultivar apresentou uma recuperação nos 
últimos anos, chegando a 0,254% em 2016/17. 

 

O apelo social da tecnologia é evidente, quando permite ao agricultor comprar 
a semente a menor custo, e ter possibilidade de aumento da renda resultado 
da produtividade maior da cultivar. Além disso, ele aumenta a possibilidade de 

estabilização da oferta de grãos favorecendo estabilidade de preços de 
alimentos que fazem parte das cadeias produtivas de milho, sorgo, suínos e 

aves. A tecnologia permite o desenvolvimento de estruturas socialmente mais 
justas quando exige melhor qualificação da mão-de-obra e promove 
ambientes de trabalho mais saudáveis. 

 
Pode-se considerar a tecnologia como ambientalmente amigável dada suas 

características de resistência a doenças e ao ataque de pragas, fatores que 
pesam favoravelmente na avaliação dos impactos ambientais. Além disso, a 
diminuição de incorporação de áreas marginais de fronteira agrícola na 

produção de cereais e o potencial uso da cultivar no sistema de recuperação 
de pastagem degradada são fatores que mostram a importância da cultivar 

para o meio ambiente.  
 
No aspecto do conhecimento, a tecnologia tem promovido o relacionamento 

institucional para produção e comercialização de sementes híbridas, criando-
se uma rede de ensaios e teste de novas linhagens e através de trabalhos 

visando defesas de teses e dissertações. A imagem da Embrapa foi 
melhorada não só pelo aspecto técnico-científico, mas também pelas 
características altamente competitivas da cultivar. 
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8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos 

 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 

 

Ano 
Custos de 

Pessoal 

Outros 

Custeio 

Depreciação 

de Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

94/95 R$ 860.089,49 19.583,49 10.559,24 4.521,41 0,00 894.753,63 

95/96 R$ 860.089,49 20.906,53 10.691,55 4.739,71 0,00 896.427,28 

96/97 R$ 860.089,49 26.250,25 11.225,92 5.621,43 0,00 903.187,08 

97/98 R$ 860.089,49 19.887,15 10.589,61 4.571,51 0,00 895.137,76 

98/99 R$ 860.089,49 22.694,50 10.870,34 5.034,73 0,00 898.689,06 

99/00 R$ 860.089,49 23.425,17 10.943,41 5.155,29 0,00 899.613,36 

00/01 R$ 860.089,49 23.945,44 10.995,44 5.241,13 0,00 900.271,50 

01/02 R$ 860.089,49 24.465,70 11.047,46 5.326,97 0,00 900.929,63 

02/03 0,00 0,00 4.011,66 6.619,24 40.116,60 50.747,50 

03/04 0,00 0,00 3.570,38 5.891,12 35.703,77 45.165,27 

04/05 0,00 0,00 3.177,64 5.243,10 31.776,36 40.197,09 

05/06 0,00 0,00 2.828,10 4.666,36 28.280,96 35.775,41 

06/07 0,00 0,00 2.517,01 4.153,06 25.170,05 31.840,12 

07/08 0,00 0,00 2.240,13 3.696,22 22.401,35 28.337,70 

08/09 0,00 0,00 1.993,72 3.289,64 19.937,20 25.220,56 

09/10 0,00 0,00 1.774,41 2.927,78 17.744,11 22.446,30 

10/11 0,00 0,00 1.579,23 2.605,72 15.792,26 19.977,20 

11/12 0,00 0,00 1.405,51 2.319,09 14.055,11 17.779,71 

12/13 0,00 0,00 1.250,90 2.063,99 12.509,05 15.823,94 

13/14 0,00 0,00 1.113,31 1.836,95 11.133,05 14.083,31 

14/15 0,00 0,00 990,84 1.634,89 9.908,41 12.534,14 

15/16 0,00 0,00 881,85 1.455,05 8.818,49 11.155,39 

16/17 0,00 0,00 784,85 1.295,00 7.848,46 9.928,30 

 

 
 

 
 
8.2 - Análise dos Custos 

 

Os custos foram estimados com preços de 2017. Os valores de custeio do 
projeto é um percentual dos custeios com o programa de melhoramento da 
Embrapa Milho e Sorgo. O custo de pessoal é o mesmo percentual utilizado 

pelo custeio sobre o montante pago a equipe que está vinculada ao programa 
de melhoramento. Esta equipe é composta por empregados de campo 

(operários rurais) e pesquisadores com doutorado. Para o cálculo do custo de 
pessoal anual, dividiu-se o montante desembolsado com salários em 2015 
pela média de lançamento anual de cultivares de milho nos últimos 12 anos. 

Os salários foram calculados de forma genérica a partir dos salários de um 
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funcionário no meio da carreira para cada cargo. No que se refere aos 
salários dos pesquisadores, se considerou que cada um alocou na média 
20% do seu tempo em atividades de melhoramento, percentual que foi 

utilizado no cálculo. O resultado foi um montante de R$ 860.089,49 de custo 
anual de desenvolvimento de uma cultivar. 

As despesas administrativas foram estimadas em aproximadamente 15% dos 
outros valores com exceção das despesas com o pessoal. As despesas com 
transferência é também resultado de um percentual sobre os gastos com 

transferência de tecnologia na unidade. 

Considerando que no período apresentado (22 anos) a soma dos custos 

chega a aproximadamente R$ 7.570.021,25 sendo que nos cálculo dos 
benefícios nos anos em que a tecnologia está em uso, foram alcançados 
aproximadamente R$ 220,13 milhões, vê-se que a tecnologia teve um 

importante desempenho econômico em termos de retorno para a sociedade.  
. 

 
 
 

9. ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 
 

 
 

Para a avaliação da rentabilidade dos investimentos no desenvolvimento da 

tecnologia BRS 1010 foram utilizados os três indicadores básicos: taxa interna 
de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido 
(VPL).  

 
A partir dos dados coletados, a taxa interna de retorno da tecnologia foi de 

34,68% e a relação benefício/custo (B/C) resultou em 12,17. A TIR indica que 
o investimento no desenvolvimento do BRS 1010 foi acertado, pois a taxa do 
retorno é maior que o custo de capital do financiamento da tecnologia. A 

relação benefício/custo reforça o resultado da TIR, pois os benefícios da 
tecnologia foram mais de 12 vezes maiores que os custos. 

 
Para o cálculo do valor presente líquido foi utilizado uma taxa de desconto de 
6% ao ano, resultando em um VPL de R$ 76.052.114,64. 
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10 – AÇÕES SOCIAIS 

 
Tabela 10.1. – Ações Sociais 
Tipo de ação 

 Ações de filantropia 
 Agricultura familiar  

 Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 
 Educação e formação profissional externa 

 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 
 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 
 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

X Segurança Alimentar 

 

A tecnologia tem sido trabalhada no sentido de garantir quantidade e 
qualidade de produtos para a sociedade brasileira, pois tem potencial 

altamente produtivo e por ser resistente a doenças é considerada altamente 
segura em termos de qualidade e baixa probabilidade de micotoxinas nos 
grãos armazenados. 
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