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Introdução geral 

A avaliação de impacto de tecnologias atua como instrumento para a gestão de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e é cada vez mais utilizada pelas organizações, 

no sentido de apoiá-las em decisões estratégicas (ÁVILA et al., 2008). O objetivo é otimizar a 

aplicação de recursos e esforços na geração e no desenvolvimento de novas tecnologias, 

produtos, processos e serviços (TPPS). Ela pode ser aplicada antes e após a geração e o 

desenvolvimento das TPPS. A atual gestão da Embrapa Territorial busca fortalecer o processo 

de avaliação de impactos de suas tecnologias. Em 2017, constituiu uma Comissão Permanente, 

composta por sete membros de duas áreas da Unidade: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

e Transferência de Tecnologias. Esse colegiado vem sendo periodicamente capacitado em 

métodos de análise de impacto, considerando as peculiaridades das TPPS geradas pela 

Unidade. Essa Comissão, multitemática e multidisciplinar, reúne-se frequentemente para 

selecionar e desenvolver as etapas dessa avaliação. 

Neste estudo é apresentada a análise de impacto feita para a tecnologia “GeoInfo -

Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa”, a qual foi gerada a partir de investimentos 

próprios da Embrapa aplicados ao projeto intitulado “Implantação da Infraestrutura de Dados 

Espaciais da Embrapa (IDE-Embrapa)”, código SEG nº 05.14.05.001.00.00. O objetivo geral 

desse projeto foi implantar a Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa (IDE-Embrapa) 

utilizando-se, para isso, das diretrizes federais estabelecidas pelo Decreto nº 6.666/08. O 

intuito era instituir um processo de organização, preservação, qualificação e oferta da 

geoinformação gerada pela Empresa, ampliar o potencial de sua aplicação na produção e 

difusão de conhecimento e inovação na agropecuária. 

Esse decreto instituiua Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Inde
1
), um 

conjunto integrado de tecnologias, padrões, políticas, arranjos institucionais e recursos 

humanos, necessário para facilitar a disponibilização, o acesso e a utilização dos dados e 

informações espaciais (COMISSÃO…, 2011). Ele tornou obrigatória a todas as esferas do 

poder público a disponibilização de dados e acervos de geoinformação (BRASIL, 2008), 

vinculando-se ao contexto das ações de fortalecimento da transparência pública e da Lei nº 

12.527/2011 de Acesso à Informação (BRASIL, 2011). 

O uso das geotecnologias e, consequentemente, dos dados e informações espaciais é 

cada vez mais frequente e necessário para o desenvolvimento de diferentes setores da 

                                                
1 A Inde tem como principal objetivo estabelecer uma rede de instituições produtoras de dados e informações geoespaciais, 

orientando-as sobre a gestão da geoinformação e oferecendo acesso a dados e informações a toda a sociedade.  



 

 

economia, em especial da agricultura (SILVA, 2015; VICTORIA et al., 2015). A tecnologia 

“GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa” busca facilitar o processo de 

identificação, recuperação e aquisição dos dados espaciais associados à atividade 

agropecuária, tornando público o conhecimento gerado pela Embrapa.  

Um dos encaminhamentos feitos pela equipe do projeto IDE-Embrapa é de que essa 

tecnologia seja adotada de forma corporativa pelas 46 Unidades da Embrapa, de modo a 

estabelecer um processo de gestão dos dados espaciais de pesquisa produzidos na Empresa. A 

Comissão Permanente para Avaliação de Impacto da Embrapa Territorial, constituída pela 

Ordem de Serviço interna nº 16/2017, identificou a avaliação dessa tecnologia como prioritária 

no rol de projetos concluídos recentemente pela Unidade. Ela buscou avaliar seu impacto junto 

aos atuais utilizadores internos do “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa”.: 

12 unidades piloto
2
 participantes do projeto IDE-Embrapa. Tal decisão considerou, a 

importância dessa tecnologia frente à legislação vigente, relacionada à transparência de 

recursos e dos resultados das instituições públicas, ao mesmo tempo buscou evidenciar 

elementos auxiliares para que a Embrapa pudesse adotá-la corporativamente. Este relatório 

tem o objetivo de apresentar os resultados da avaliação de impacto da tecnologia. Ele tem 

como questão norteadora: 

● identificar o impacto da tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da 

Embrapa” para a gestão de dados na Embrapa, tendo em vista sua utilização pelas 

unidades piloto antes da tecnologia (estágio inicial) e após a implementação/uso da 

tecnologia para gestão de dados nessas Unidades (estágio final). 

 

Para Lima (2005), a avaliação do impacto de uma tecnologia pode ser feita sob quatro 

perspectivas distintas: social, econômica, ambiental e institucional. No escopo deste relatório, 

somente a dimensão institucional foi considerada ao avaliar o impacto da tecnologia para a 

própria Embrapa. A Comissão Permanente para Avaliação de Impactos da Embrapa Territorial 

entende a tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa” como uma 

inovação de processo
3
 para a Embrapa. Essa avaliação apresentará resultados para a tomada de 

decisão, no sentido de estabelecer essa tecnologia de forma corporativa. 

 

                                                
2
 O projeto contou com a participação das seguintes unidades piloto: Embrapa Territorial, Embrapa Agrossilvipastoril, Embrapa 

Algodão, Embrapa Amazônia Oriental, Embrapa Caprinos e Ovinos, Embrapa Clima Temperado, Embrapa Florestas, Embrapa 

Informática Agropecuária, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Solos e Embrapa Tabuleiros Costeiros. 
3
 Este tipo de avaliação é definido pelo Manual de Oslo como “a implementação de um método de produção ou distribuição novo 

ou significativamente melhorado” (MANUAL…, 2017, p. 58). 



 

 

1. Identificação da tecnologia 

1.1. Nome/Título 

GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa 

1.2. Objetivo estratégico PDE/PDU 

 

Eixos de impacto 

Objetivo/diretriz estratégica   

Avançar na sustentabilidade em todas as suas dimensões   

Promover P&I para inserção estratégica e competitiva  X 

Fomentar ações para inclusão produtiva e redução da pobreza  

Contribuir para a formulação de políticas públicas  

Posicionar a pesquisa agropecuária na fronteira do conhecimento   

Macrotemas e temas 

transversais 

Conhecimentos e tecnologias face às mudanças climáticas   

Aproveitamento sustentável dos recursos naturais   

Novas ciências: Biotecnologia, Nanotecnologia e Geotecnologia  X 

Automação, agricultura de precisão e TICs   

Segurança zoofitossanitária das cadeias produtivas   

Sistemas de produção inovadores e sustentáveis   

Segurança dos alimentos, nutrição e saúde   

Agricultura familiar, produção orgânica e agroecológica   

Inovações gerenciais nas cadeias produtivas   

Mercados, política e desenvolvimento rural  

Comunicação e a busca de novo olhar sobre a agricultura   X 

 

 

1.3. Descrição da tecnologia  

 

A tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa” consiste em 

um conjunto de elementos para a gestão de dados espaciais produzidos pela Embrapa. Ela 



 

 

deve ser entendida a partir da definição de infraestrutura de dados espaciais (IDE), a qual 

segue uma estrutura composta por cinco pilares (COMISSÃO... 2009): 1. Dados: trata dos 

conjuntos de dados espaciais para disponibilização, ou seja, a informação geoespacial 

produzida pela Embrapa que deverá ser compartilhada; 2. Pessoas: trata dos atores (setores 

público, privado ou acadêmico, etc.) envolvidos com o planejamento, a aquisição, o 

tratamento, a catalogação, a gestão, a análise, a oferta e o uso da geoinformação; 3. 

Institucional: abrange as questões políticas, de legislação e coordenação, o contexto de 

governança que garante a implementação e longevidade da infraestrutura, por meio de 

acordos, articulações e regras; 4. Tecnológico: viabiliza a infraestrutura computacional 

necessária para estabelecer a IDE na perspectiva de busca, recuperação e uso dos dados 

geoespaciais; 5. Normas e Padrões: permitem descoberta, intercambio, integração e 

usabilidade da informação geoespacial. A Figura 1 apresenta a estrutura do processo
4
 

elaborado, em etapas
5
, os instrumentos e as pessoas envolvidas na estruturação de um 

protocolo para a gestão de dados espaciais na Empresa. Existem 16 documentos para nortear a 

gestão de dados na Embrapa, incluindo uma política para esse processo, conforme síntese de 

todos esses documentos descrita em < https://goo.gl/V1tgwt >.  

 

 

                                                
4
 O processo é composto por seis fases, que refletem todas as etapas previstas no “Manual para elaboração de plano 

de dados abertos”.  
5
 As três principais etapas deste processo são: preparação, tratamento e disponibilização. 

https://goo.gl/V1tgwt


 

 

Figura 1. Processo para publicação dos dados georreferenciados da Embrapa, disponível em: < 

https://www.relatorios.cnptia.embrapa.br/processoside >. Para visualizar a imagem com melhor 

resolução, acesse: https://goo.gl/049iK6. 

 

Também nesse conjunto consta a plataforma tecnológica para a gestão dos dados 

espaciais. Ela destina-se à inserção de arquivos vetoriais e arquivos matriciais, permitindo a 

inserção de documentos (mapas em pdf, tabelas e outros documentos geográficos). Eles devem 

ser preferencialmente incluídos quando associados aos dados georreferenciados, de forma a 

complementar as informações registradas. Essa plataforma traz à Empresa a oportunidade de 

gerir sua produção de pesquisa espacial, tornando-a pública para ser reutilizada e ampliada por 

colaboradores. Disponível na internet, a plataforma foi implantada após uma série de análises, 

testes e validações, que permitiram a construção de uma arquitetura tecnológica (Figura 2) 

estruturada a partir de dois softwares livres utilizados pela comunidade de Geociências: 

GeoNode e GeoNetwork.  

 

 
Figura 2. Interface da plataforma GeoInfo.  

 

O GeoNode (representado na Figura 2, “Arquitetura do GeoInfo”, como sendo as 

bases de dados conectadas à base central de metadados) é usado pelas unidades piloto como o 

ambiente para organização, publicação e recuperação dos dados espaciais. É composto por um 

https://www.relatorios.cnptia.embrapa.br/processoside
https://goo.gl/049iK6


 

 

banco de dados geoespacial (PostGIS), por servidores de mapas (GeoServer) e de metadados 

(PyCSW). Cada uma das unidades piloto conta com o seu próprio GeoNode para a gestão dos 

dados espaciais produzidos pela pesquisa. Um URL individual torna a coleção de dados 

espaciais da Unidade acessível (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Relação das Unidades e suas Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs). 

Unidade Modalidade URL 

Embrapa Amazônia Oriental Virtual http://geoinfo.cpatu.embrapa.br 

Embrapa Algodão Virtual http://geoinfo.cnpa.embrapa.br/ 

Embrapa Meio Ambiente Virtual http://geoinfo.cnpma.embrapa.br/ 

Embrapa Tabuleiros Costeiros Virtual http://geoinfo.cpatc.embrapa.br/ 

Embrapa Florestas Central/Virtual http://geoinfo.cnpf.embrapa.br 

Embrapa Pecuária Sudeste Central/Virtual http://geoinfo.cppse.embrapa.br 

Embrapa Clima Temperado Central/Virtual http://geoinfo.cpact.embrapa.br/ 

Embrapa Caprinos e Ovinos Central http://atlas.geoinfo.cnpm.embrapa.br/ 

Embrapa Solos Local http://geoinfo.cnps.embrapa.br/ 

Embrapa Informática Agropecuária Local https://geoinfo.cnptia.embrapa.br/ 

Embrapa Agrossilvipastoril Local localhost:8000 

Embrapa Territorial Local http://geoinfo.cnpm.embrapa.br/ 

 

A estrutura do GeoNode (Figura 3) permite ao usuário a inserção de arquivos, 

contendo dados georreferenciados e sua representação por meio de um formulário de 

metadados, padronizado de acordo com as especificações do formato ISO 19115:2003. Ele 

deve ser preenchido mediante as orientações estabelecidas nos documentos norteadores. Além 

dos dados, o GeoNode permite a construção de mapas a partir dos arquivos shapefile inseridos 

na plataforma. 

O GeoNetwork (representado na Figura 2, “Arquitetura do GeoInfo”, como a base 

central de metadados, e na Figura 4), é o ambiente que coleta os dados espaciais 

disponibilizados por cada GeoNode das Unidades e os apresenta no formato de um catálogo 

integrado de metadados. Essa plataforma centraliza os metadados dos dados inseridos nos 

GeoNodes em um único diretório, ou URL < http://metadados.geoinfo.embrapa.br/ >. Esses 

dois ambientes são utilizados, direta e indiretamente, por todas as Unidades e ambos oferecem 

serviço de indexação e recuperação dos dados com base nas diretrizes estabelecidas pelo 

http://cpatu.ide.cnpm.embrapa.br/
http://geoinfo.cpatc.embrapa.br/
http://geoinfo.cnpf.embrapa.br/
http://geoinfo.cppse.embrapa.br/
http://geoinfo.cpact.embrapa.br/
http://atlas.geoinfo.cnpm.embrapa.br/
http://mapainterativo.cnps.embrapa.br/
https://geoinfo.cnptia.embrapa.br/
http://metadados.geoinfo.embrapa.br/


 

 

Decreto nº 6.666/08. 

 
Figura 3. Tela principal do GeoNode customizado.  

 

 

 
 

Figura 4. Tela principal do GeoNetwork. 

 

 



 

 

Em síntese, a infraestrutura tecnológica é composta por um nó principal e 12 subnós. 

Cada subnó
6
 representa uma unidade piloto, além de um subnó intitulado “Atlas”, criado para 

acomodar dados de mais de uma unidade, configurando uma lógica composta por provedores 

de dados e um provedor de serviços (CAFÉ et al., 2007). 

Após a descrição dos metadados, é recomendável editar o ambiente de “permissões” 

do GeoInfo. Essa área determina o tipo de acesso a ser feito, pelos usuários, aos dados 

inseridos. Por padrão, o GeoInfo fornece a todos as camadas, os mapas e documentos 

inseridos com as permissões de visualização e download para qualquer pessoa. Recomenda-se 

fazer uma análise do dado a ser inserido, buscando adequar as permissões de acesso. Para isso, 

basta clicar em “Mudar permissões da camada”. 

O GeoInfo tem dois tipos de usuários: usuários não registrados (visitantes do site, que 

são anônimos) e usuários registrados. O usuário registrado tem login e senha. Dependendo do 

perfil, ele pode carregar dados, editar camadas, criar mapas etc. A criação de usuários e 

definição de perfis é restrita ao Admin ou Superusuário. 

1.4. Ano de início de lançamento: 2017 

1.5. Ano de início de adoção: 2017 

1.6. Abrangência 

Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

 

Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR x 

BA  AM x GO  MG  RS x 

CE  AP  MS  RJ x SC  

MA  PA  MT x SP x  

                                                
6
 A experiência com as unidades piloto permitiu conhecer as diferentes realidades em termos de infraestrutura 

disponível e, ainda, de demandas para uso e disponibilização da geoinformação produzida. Para atender a essa 

diversidade, foram criadas três modalidades de adesão: (i) central, na qual a equipe de administração da Plataforma 

GeoInfo é responsável pela infraestrutura e gestão de usuários, enquanto a responsabilidade pela gestão dos dados é 

da unidade piloto detentora dos dados; (ii) virtual, na qual a equipe de administração da Plataforma GeoInfo é 

responsável pela infraestrutura, enquanto a responsabilidade pela gestão de usuários e de dados é da unidade piloto 

detentora dos dados; e (iii) local, na qual a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura, gestão de usuários e 

de dados é responsabilidade da unidade piloto detentora dos dados, com auxílio da equipe de administração da 

Plataforma GeoInfo. 



 

 

PB x RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE x 

 

1.7. Beneficiários 

Órgãos governamentais e não governamentais, instituições de ensino e 

pesquisa, empresas de tecnologia da informação, startups e a sociedade em geral. 

7. Avaliação dos impactos institucionais 

7.1. Metodologia 

 Para a elaboração deste relatório de impacto, a Comissão Permanente 

promoveu uma série de reuniões e definiu a elaboração de uma pesquisa exploratória 

com analistas e pesquisadores das Unidades da Embrapa participantes do projeto IDE-

Embrapa. No delineamento metodológico, decidiu-se pela confecção de um 

questionário com 35 perguntas, para a avaliação qualitativa do projeto, agrupadas de 

acordo com os 5 pilares norteadores da IDE. 

O questionário foi dividido em seis seções: 1. Identificação e posteriormente os 

cinco pilares, 2. Dados, 3. Normas e Padrões, 4. Tecnológico, 5. Institucional e 6. 

Pessoas. A seção “Identificação” objetivou reunir informações sobre o público que 

responderia o questionário, sua Unidade, e qual a relação com o projeto IDE-Embrapa. 

As demais seções continham um texto explicativo e as perguntas relacionadas a cada 

um dos pilares necessários para a estruturação de IDE. O questionário elaborado foi 

composto por 35 questões estruturadas de três maneiras: questões fechadas, com uma 

ou mais opções de escolha; questões no formato de escala avaliativa e questões 

abertas, as quais foram associadas a cada um dos cinco pilares (Tabela 2). Em 

23/10/2017, foi encaminhada uma mensagem solicitando aos membros do projeto o 

preenchimento do formulário, o qual esteve disponível no endereço eletrônico < 



 

 

https://goo.gl/forms/cRndLHCdOjVZbQpg2 > no período de 23/10/2017 a 

13/11/2017. 

Para a análise, a equipe elencou 15 critérios para evidenciar a qualificação da 

tecnologia (Tabela 2) e aplicou a eles o nível qualitativo esperado (Tabela 3), o qual 

esteve associado ao tipo de pergunta elaborada. Considerando a abordagem 

institucional dessa avaliação, a Comissão entendeu que os critérios mais relevantes 

para a avaliação seriam: 1, 2, 9 e 10 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Relação entre os critérios estabelecidos e as questões no questionário. 

Pilar Critério Pergunta associada Tipo de pergunta 

Dado 1. Disponibilização 

dos dados na Inde  

Sobre os dados espaciais de 

sua UD: você marcou o botão 

"Inde" para os dados a serem 

disponibilizados na Inde? 

Fechada – sim e não 

2. Qualidade dos 

metadados 

Sobre a seleção dos dados: os 

dados selecionados para a Inde 

seguem os critérios elaborados 

pela equipe do projeto? 

Fechada e aberta 

(pergunta 

complementar) 

3. Uso do GeoInfo Tem utilizado o GeoInfo com 

que frequência para gestão dos 

dados espaciais produzidos 

pela sua Unidade? 

Fechada – sim e não 

4. Conhecimento 

sobre o GeoInfo 

Na sua UD: os empregados 

conhecem o GeoInfo (a base 

de sua UD, principalmente)? 

Fechada – escala 

5. GeoInfo como 

plataforma de gestão 

de dados 

Avalie o GeoInfo como uma 

ferramenta para gestão de 

dados, usando a escala abaixo, 

sendo 1 menor e 10 a mais 

elevada 

Fechada – escala 

Normas e 

padrões 

6. Manual de 

catalogação  

Sobre a "Catalogação dos 

dados": avalie as orientações 

presentes no manual do 

GeoInfo, usando a escala 

abaixo 

Fechada – escala 

7. Orientações de 

estilização 

Sobre a "Estilização dos 

dados": avalie as orientações 

presentes no manual do 

GeoInfo, usando a escala 

Fechada – escala 

https://goo.gl/forms/cRndLHCdOjVZbQpg2


 

 

abaixo 

8. Manual do 

GeoInfo 

Sobre o Manual do GeoInfo < 

embrapa.br/group/intranet/ide 

>, avalie-o, usando a escala 

abaixo 

Fechada – escala 

Institucional 9. Processo (POP)  Avalie o processo elaborado 

para a publicação de dados 

espaciais no GeoInfo 

Fechada – escala 

10. Importância do 

GeoInfo 

Avalie a importância do 

GeoInfo para a Embrapa 

Fechada – escala e 

questão aberta 

(pergunta 

complementar) 

Tecnológico 11. Recuperação dos 

dados 

Você consegue recuperar os 

dados após inseri-los no 

GeoInfo? 

Fechada – sim e não 

12. Interface e 

usabilidade da 

plataforma 

Avalie o GeoInfo como 

plataforma tecnológica 

Fechada – escala 

Pessoas 13. Curso de 

capacitação 

Participou das capacitações 

oferecidas no projeto? 

Fechada – sim e não 

14. As pessoas se 

sentem capacitadas 

Quanto você se sente 

capacitado em relação ao uso 

de todos os elementos 

relacionados ao GeoInfo? 

Fechada – escala e 

questão aberta 

(pergunta 

complementar) 

15. Metodologia 

participativa 

Em sua opinião, quanto à 

metodologia participativa, 

adotada no projeto, foi 

adequada? 

Fechada – escala 

 

Os níveis bom e mínimo de cada critério são mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3. Níveis bom e mínimo dos critérios.  

Pilar Critério Nível esperado 

Dados Critério 1: Disponibilização 

dos dados na Inde  

 

Nível bom: 70% das Unidades 

disponibilizaram dados na Inde  

 

Nível mínimo: 50% das unidades 

disponibilizaram dados na Inde  

Critério 2: Qualidade dos 

metadados 

Nível bom: 70% das Unidades 

disponibilizaram dados na Inde  



 

 

 

Nível mínimo: 50% das Unidades 

disponibilizaram dados na Inde  

Critério 3: Uso do GeoInfo Nível bom: 70% uso semanal 

Nível mínimo: 30% uso semanal 

Critério 4: Conhecimento 

sobre o GeoInfo 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Critério 5: GeoInfo como 

plataforma de gestão de 

dados 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Normas e padrões Critério 6: Manual de 

catalogação  

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Critério 7: Orientações de 

estilização 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Critério 8: Manual do 

GeoInfo 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Institucional Critério 9: Processo (POP) 

elaborado  

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Critério 10: Importância do 

GeoInfo 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Tecnológico Critério 11: Recuperação dos 

dados 

Nível bom: 80% avaliam com 

“sim” 

Nível mínimo: 30% avaliam com 

“não” 

Critério 12: Interface e 

usabilidade da plataforma 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 



 

 

Pessoas Critério 13: Curso de 

capacitação 

Nível bom: 80% avaliam com 

“sim” 

Nível mínimo: 30% avaliam com 

“não” 

Critério 14: As pessoas se 

sentem capacitadas 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

Critério 15: Metodologia 

Participativa 

Nível bom: Nível desejado: > 6 < 

8 

Nível mínimo: Nível adequado: > 

4 < 6 

 

Para análise e interpretação das respostas obtidas por meio do questionário, 

foram adotados três procedimentos, correspondentes ao tipo de questão (aberta, 

fechada ou fechada escalar). Para as questões de resposta única (fechada) foi adotado o 

índice percentual como parâmetro para avaliação. Para as questões abertas foi utilizada 

a abordagem da análise do discurso, seguindo a metodologia proposta por Silva e 

Araújo (2017). Para as questões com escala de mensuração de 0 a 10, na qual o valor 0 

representa a pior situação e 10, a melhor, foram considerados os níveis de performance 

com base na proposta de Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991) (Figura 5). 

 

Figura 5. Escala de performance, modificada de Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991). 

 

Neste relatório, foram considerados os seguintes níveis qualitativos de performance:  

(a) Nível baixo: < ou = 4  

(b) Nível adequado: > 4 < 6 

(c) Nível desejado: > 6 < 8 

(d) Nível elevado: > 8 

 

7.2 Resultados 



 

 

No total, 20 membros responderam o questionário ou 100% das unidades 

piloto. Em relação ao pilar Dados, a primeira questão, associada ao critério 

“Disponibilização dos dados na Inde”, buscou identificar os dados espaciais 

selecionados pelas unidades piloto a serem disponibilizados na Inde
7
. Essa ação, do 

ponto de vista da tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da 

Embrapa”, busca disponibilizar a produção de pesquisa espacial da Embrapa para a 

sociedade. Essa seleção deveria ser feita a partir da marcação de um botão 

denominado “Inde”, o qual compõe o formulário de metadados disponível na 

plataforma. Para que um dado tenha esse botão marcado é imprescindível que sejam 

seguidas as orientações estabelecidas pela equipe do projeto IDE-Embrapa. Isso foi 

perguntado na questão seguinte, associada ao critério “Qualidade dos metadados”. Tal 

questão – “Sobre a seleção dos dados: os dados selecionados para a Inde seguem os 

critérios
8
 elaborados pela equipe do projeto?” – teve como principal objetivo validar a 

primeira pergunta. Buscou-se identificar as Unidades que seguiram os critérios 

estabelecidos e, ao mesmo tempo, disponibilizaram seus dados na Inde. 

Dezenove pessoas responderam as questões referentes aos critérios 1 e 2, ou 

95% dos participantes da pesquisa. Os registros trouxeram mais respostas positivas 

para o critério 2 (15 respostas positivas, 75%) do que para o critério 1 (11 respostas 

positivas, 55%), conforme se vê nos gráficos das Figuras 6 e 7. Isso revela que as 

unidades piloto seguiram os critérios estabelecidos para seleção dos dados espaciais 

para a Inde, mas não marcaram o botão que libera o dado para a Inde. Em contato com 

os representantes das Unidades que responderam “não” ao critério 1, e sim para o 

critério 2, identificou-se que a principal razão para essa diferença foi o 

desconhecimento da existência do botão Inde e, ainda, sobre a necessidade de edição 

deste botão. Esse dado revela uma oportunidade para trabalhar mais a divulgação da 

importância do trabalho de seleção de dados. O botão Inde é a concretização da 

disponibilização do dado para sociedade.  

                                                
7
 A Embrapa lançará seu nó na Inde em abril de 2018, na ocasião do aniversário da Empresa. 

8
 A equipe do projeto IDE-Embrapa estabeleceu cinco critérios para orientar as unidades piloto a selecionar seus dados para a 

Inde. Apenas poderiam ser selecionados os dados que estivessem em consonância com esses cinco critérios. São eles: 1. Somente 

dados publicados, ou seja, que tenham uma referência bibliográfica associada ou o endereço de uma base de dados onde tenha 

sido publicado (seja publicação técnico-científica ou publicação do próprio dado); 2. Somente dados produzidos pela Embrapa; 3. 
Somente dados finalizados; 4. Somente os dados que seguirem os critérios de qualidade descritos no documento para o autor; 5. 

Somente se os metadados estiverem corretamente preenchidos, seguidas as instruções do documento para o catalogador. 



 

 

 

  

Figura 6. Critério 1: Disponibilização 

dos dados na Inde. 

Figura 7. Critério 2: Qualidade dos 

metadados. 

 

Os critérios 3, Uso do GeoInfo, e 4, Conhecimento sobre o GeoInfo, buscaram 

identificar quanto a tecnologia GeoInfo é utilizada e conhecida pelos empregados das 

unidades piloto, com exceção dos membros do projeto IDE-Embrapa. Vinte pessoas 

responderam o critério 3, das quais 55% só utilizaram a tecnologia no escopo do 

projeto. Apenas 1 pessoa a utiliza diariamente, 3 a utilizam mensalmente e 5 a utilizam 

de maneira particular, intercalando os períodos de usos a partir da demanda por gestão 

do dado espacial ou da produção do dado (Figura 8). 

  

Figura 8. Critério 3: Uso do GeoInfo. 

O critério 4, sobre o conhecimento da tecnologia nas Unidades, também obteve 



 

 

20 respostas, 13 delas (73%) no nível bom desejado. 

Em relação ao critério 5, também com 20 respostas registradas, a avaliação 

sobre a plataforma para a gestão de dados revelou: 68,4% das respostas situam-se no 

nível elevado da escala de performance (Figura 9). 

 

Figura 9. Critério 5: GeoInfo como plataforma de gestão de dados. 

O critério 6, sobre o Manual de catalogação, também teve 20 respostas e 

apresentou os seguintes resultados: 16 pessoas marcaram acima de 8 (78,9%) e 4 

(22%) classificaram a plataforma abaixo de 8, o que, em linhas gerais, atinge o nível 

bom estabelecido. 

O critério 7, Orientações de estilização, registrou 19 respostas: 14 pessoas 

classificaram a plataforma acima de 8 (73,6%) e 5 (28%) classificaram como 2, 5 e 7. 

Para o critério 8, Manual do GeoInfo, 16 pessoas classificaram como 8 ou mais na 

escala numérica (84,2%). Ambos também alcançaram o nível estabelecido como bom.  

O critério 9, sobre o processo (POP) elaborado (Figura 10), relacionado à 

estrutura do processo para publicação do dado espacial, registrou 20 respostas: 

12 respostas apontavam uma avaliação com nota superior a 8 (66,6%) e 6 pessoas 

(34%) avaliaram com as notas 3, 5 e 7. 



 

 

 

Figura 10. Critério 9: Processo (POP) elaborado. 

O critério 10, sobre a importância do GeoInfo, buscou avaliar a tecnologia e 

sua relevânciana perspectiva de sua adoção corporativa. Ele recebeu 19 respostas, 

100% delas com notas superiores a 8 (9 e 10) na escala numérica apresentada. 

Associada a essa pergunta, o formulário apresentava uma questão aberta para 

comentários a respeito da importância da tecnologia. Abaixo estão os registros dos 

comentários feitos pelos participantes. 

 “É um pilar da transformação digital, portanto crucial no processo de 

armazenamento e recuperação de dados especializados.” 

 “É um dos projetos mais importantes nesta área da Geoinformação – 

mas o processo (fluxograma) assusta as pessoas – foi pensado para um cenário 

ideal e imaginário que não faz parte da realidade da maioria das UDs/UCs – 

que são os principais atores que responderão pelo sucesso ou fracasso do 

projeto. Entender a realidade das Unidades e trazer esses atores para a 

construção de fluxo seria o ideal. Quanto mais simples, maior adesão terá. A 

burocracia presente no termo de cessão de direitos é assustadora.”  

 “A organização da Geoinformação é uma necessidade que vimos 

trabalhando e tentando exercitar há anos e o GeoInfo possibilita agregar este 

esforço no nível nacional, considerando as diversas Unidades da Embrapa.” 

 Muito importante, pois dados que antes se perdiam nos computadores 



 

 

dos pesquisadores agora serão preservados e atualizados, gerando uma 

economia de tempo e recursos.” 

 “Excelente plataforma, mas precisará de mais apoio das chefias para 

disponibilização de dados de pesquisa.” 

 “O formulário assume que temos conhecimento de 100% do processo, 

fato que não é verdade.” 

 “Em minha opinião, o GeoInfo é de extrema importância, pois permitiu 

que as Unidades discutissem sobre o geodado sob todas as perspectivas 

(pessoas, normas, infra), e daí ficou ressaltada a necessidade da Embrapa rever 

suas normativas e rediscutir seus processos, principalmente quando se fala de 

dados de pesquisa.”   

 “Vem de encontro à preservação dos dados e seu compartilhamento em 

diferentes níveis (local, Empresa ou Inde).” 

 “Plataforma capaz de organizar e disponibilizar o acervo de dados 

georreferenciados para usuários da própria Empresa e da sociedade em geral. A 

ferramenta contribui para atender os aspectos legais aos quais a empresa, 

pública se presta.” 

 “Excelente plataforma para divulgação dos dados geoespaciais. Precisa 

ter continuidade dentro da Empresa, ser divulgada, e que a direção da Empresa 

se posicione no intuito de ratificar a importância de disponibilizar os dados 

geoespaciais produzidos na plataforma.” 

O critério 11, sobre recuperação dos dados, pretendeu identificar o 

desempenho da plataforma em relação à organização para identificação/recuperação 

do dado espacial nela inserido. A questão registrou 19 respostas, 94% delas “sim”. 

Ainda sobre a plataforma, o critério 12, sobre a interface e usabilidade da plataforma, 

também registrou 19 respostas, e 73,6% dos participantes marcaram nota igual ou 

superior a 8 na escala numérica (Figura 11). 



 

 

 

Figura 11. Critério 12: Interface e usabilidade da plataforma. 

 

Os critérios 13, 14 e 15 tiveram o objetivo de identificar o quão capacitados os 

envolvidos estão em relação à tecnologia. A metodologia adotada pela equipe do 

projeto IDE-Embrapa para a estruturação de toda a tecnologia buscou desenvolver 

atividades capazes de promover a participação colegiada. Os dados referentes a esses 

critérios demonstram que a maioria dos participantes aprovou a metodologia. 

Dezenove pessoas responderam a esses três critérios. Em relação ao critério 13, sobre 

o curso de capacitação, 79% das pessoas participaram das capacitações promovidas e, 

quando questionadas sobre o quanto se sentem capacitadas (critério 14), a partir das 

interações nas capacitações, 34% das respostas demonstraram que as pessoas não se 

sentem suficientemente capacitadas a respeito da tecnologia. Apesar disso, a grande 

maioria (79%) aprovou a metodologia participativa adotada pela equipe do projeto. 

Em resumo, a avaliação promovida pelos membros do projeto apresentou 

(Tabela 4): 

 

Tabela 4. Resumo da avaliação. 

Pilar Critério Nota (%) dos 

avaliadores 

Relação do nível 

esperado com o 

atingido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados 

Critério 1: 

Disponibilização dos 

dados na Inde  

11 sim (55%) 

8 não (45%) 

Nível mínimo 

Critério 2: Qualidade 

dos metadados 

15 sim 75% 

4 não  25 % 

Nível bom 

Critério 3: Uso do 

GeoInfo 

11 no âmbito do 

projeto 

1 diariamente 

0 semanal 

3 mensalmente 

5 usos particulares 

(verificar) 

0 % do esperado 

Nível mínimo 

Critério 4: 

Conhecimento sobre o 

GeoInfo 

5 acima de 8 

(27,7%) 

13 abaixo (73%) 

Nível bom 

Critério 5: GeoInfo 

como plataforma de 

gestão de dados 

14 acima de 8 

(68,4%) 

6 abaixo (32%) 

Nível bom 

 

 

 

 

Normas e Padrões 

Critério 6: Manual de 

catalogação  

16 acima de 8 

(84,2%) 

3 abaixo (15,7%) 

Nível bom 

Critério 7: Orientações 

de estilização 

14 acima de 8 

(73,6%) 

5 abaixo (28%) 

Nível bom (elevado) 

Critério 8: Manual do 

GeoInfo 

16 acima de 8 

(78,9%) 

4 abaixo (22%) 

Nível bom (elevado) 

 

 

 

Institucional 

Critério 9: Processo 

(POP) elaborado  

12 acima de 8 

(66,6%) 

6 abaixo (34%) 

 

Nível bom (elevado) 

Critério 10: 

Importância do 

GeoInfo 

19 acima de 8 

(100%) 

0 abaixo 

Nível bom (elevado) 

 

 

 

Tecnológico 

Critério 11: 

Recuperação dos 

dados 

17 sim (94%) 

1 não (6%) 

Nível bom (elevado) 

Critério 12: Interface e 

usabilidade da 

14 acima de 8 

(73,6%) 

Nível bom (elevado) 



 

 

plataforma 5 abaixo (26,4%) 

 

 

 

 

Pessoas 

 

Critério 13: Curso de 

capacitação 

15 sim (79%) 

4 não (21%) 

Nível bom (elevado) 

Critério 14: As 

pessoas se sentem 

capacitadas 

12 acima de 8 

(66%) 

7 abaixo (34%) 

Nível bom (elevado) 

Critério 15: 

Metodologia 

Participativa 

15 acima de 8 

(79%) 

4 abaixo (21%) 

Nível bom (elevado) 

 

A Tabela 4 fornece condições para identificar pontualmente, por critério, cada 

uma das avaliações feitas pelos representantes das unidades piloto. Dois critérios 

foram percebidos como mais críticos por apresentarem uma avaliação distante do nível 

esperado: os critérios 1 e 3. Observa-se a importância de fazer campanhas de 

comunicação com o objetivo de divulgar a tecnologia. Nove critérios estiveram acima 

do nível bom esperado. Dois deles são critérios de maior relevância para os membros 

da Comissão: o critério 9, sobre o processo (POP) elaborado, e o critério 10, sobre a 

importância do GeoInfo.  Ambos são relevantes quando considerada a inserção da 

tecnologia no contexto corporativo. 

8. Avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-

institucionais 

8.1. Impactos sobre o conhecimento 

Indicador 
Se aplica  

(sim / não) 
Média (N = 5) 

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 1,8 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 1,4 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 2,6 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 1 

Patentes protegidas Não NA 



 

 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados Sim 1,8 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Não NA 

8.2. Impactos sobre capacitação 

Indicador Se aplica  

(sim / não) 
Média (N = 5) 

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo Sim 1,4 

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias Sim 3 

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações Sim 2,6 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 2,2 

Capacidade de trocar informações e dados codificados Sim 3 

Capacitação da equipe técnica Sim 3 

Capacitação de pessoas externas Não NA 

8.3. Impactos político-institucionais 

Indicador Se aplica  

(sim / não) 
Média (N =5) 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Sim 2,6 

Mudanças na orientação de políticas públicas Não NA 

Relações de cooperação público–privada Não NA 

Melhora da imagem da instituição Sim 1,8 

Capacidade de captar recursos Não NA 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 1,8 

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

 

8.4. Análise agregada dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-

institucionais  

A tecnologia constitui um novo arranjo de processo para a Embrapa e 



 

 

apresenta-se como novidade em termos de conhecimentos para a Empresa. No entanto, 

os conhecimentos gerados não são necessariamente novos, pois há um conjunto de 

materiais a respeito da temática de gestão de dados espaciais que balizaram a 

construção da tecnologia para ser aplicada no contexto institucional. 

A tecnologia traz, sem dúvida, impacto sobre o conhecimento em gestão de 

dados espaciais da e na Embrapa, na medida em que antes dela, o processo ensejado – 

a gestão e disponibilização de dados de pesquisa – não existia da forma documentada. 

Ela gerou novos conhecimentos a respeito da estruturação do processo e contribuiu 

para a formação de pessoal a respeito dessa temática.  

A mesma análise foi considerada para o subindicador “Grau de inovação das 

novas técnicas e métodos gerados”. Em relação ao “Nível de intercâmbio de 

conhecimento”, considerou-se o alcance muito bom., A construção participativa desta 

tecnologia contribuiu para um amplo intercâmbio de conhecimentos entre 

profissionais de áreas distintas da Embrapa. Ela fortaleceu a construção de uma 

tecnologia robusta e considerou diferentes realidades da Embrapa. Para o subindicador 

“Diversidade dos conhecimentos aprendidos”, a Comissão considerou que, apesar de 

ser uma tecnologia valiosa para a gestão da Embrapa e ter reunido um grupo 

multidisciplinar em sua construção, não houve ampla participação das diversas áreas 

do conhecimento existentes da Embrapa. Para “Patentes protegidas” o entendimento 

foi de que não se aplica (NA). 

Em relação aos “Artigos técnico-científicos publicados em periódicos 

indexados”, a Comissão avaliou como bom. O conhecimento construído a respeito da 

tecnologia foi registrado em quatro publicações técnico-científicas, duas delas 

submetidas ao evento Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto - Confoa, edição 

nº 8, e outras duas
9
 submetidas à revista Reciis, publicada pela Fiocruz e classificada 

                                                
9
 Links para os trabalhos: 

GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais Abertos para a Pesquisa Agropecuária < 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1356 > 

Descrição dos dados da pesquisa geoespacial: a experiência da Embrapa < 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1418>  

 



 

 

como B1 no Qualis Capes. Para o subindicador “Teses desenvolvidas a partir da 

tecnologia”, o entendimento da Comissão foi de que não se aplica (NA). 

Sobre o indicador “Conhecimento”, a Comissão destaca o cuidado na 

estruturação desta tecnologia a partir das questões associadas à propriedade intelectual 

da marca “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa”. Elas foram 

encaminhadas e analisadas pelo Comitê Local de Propriedade Intelectual (CLPI) da 

Embrapa Monitoramento por Satélite (atual Embrapa Territorial). O CLPI, após 

análise, solicitou proteção de marca mista para a tecnologia junto ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (Inpi), por meio da Secretaria de Negócios da Embrapa 

(SNE). A marca mista inclui o nome da tecnologia e sua representação visual (Figura 

12). Em outubro de 2017, a SNE aprovou e solicitou a proteção no órgão responsável. 

 

Figura 12. Identidade visual da tecnologia. 

Em relação aos impactos sobre “Capacitação”, a Comissão ressalta que, no 

escopo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia (aplicada ao ambiente interno) 

não se perseguiu o relacionamento com o ambiente externo. Esse é entendido pela 

Comissão como o público potencial, ou seja, o público para quem a tecnologia ainda 

não foi apresentada. O mesmo ocorre para o subindicador relacionado à “Capacidade 

de formar redes e de estabelecer parcerias”. No entanto, quando se trata de 

“Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações”, o entendimento da 

Comissão é de que isso é pleno (3), uma vez que a estrutura proposta pela tecnologia 

(Figura 2) considera a utilização de espaços compartilhados. Também são 

considerados plenos os subindicadores “Capacidade de trocar informações e dados 



 

 

codificados” e “Capacitação da equipe técnica”. Já em relação à “Capacitação de 

pessoas externas” o entendimento é de que não se aplica, uma vez que o ambiente para 

o qual a tecnologia foi aplicada e medida foi o ambiente interno. Concebe-se, 

entretanto, grande potencial para este subindicador após o lançamento da tecnologia 

para o público externo. 

Para os impactos político-institucionais, a Comissão identificou que três 

subindicadores não se aplicavam (NA) ao contexto da avaliação: “Mudanças na 

orientação de políticas públicas”, “Relações de cooperação público-privada” e 

“Capacidade de captar recursos”. Para este último, em especial, a Comissão registra o 

grande potencial para exploração após lançamento. Os demais, “Mudanças 

organizacionais e no marco institucional”, “Melhora da imagem da instituição”, 

“Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes” e “Adoção de novos 

métodos de gestão e de qualidade”, foram compreendidos pela Comissão como de 

grande impacto (“Mudanças organizacionais e no marco institucional” e “Adoção de 

novos métodos de gestão e de qualidade”) e bom impacto (“Melhora da imagem da 

instituição” e “Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes”). 

Para a Comissão não se trata de uma tecnologia disruptiva, mas de um novo 

processo a se estabelecer na Empresa, para apoiar sua gestão. Recomenda à Empresa 

estudar a possibilidade de sua inserção na programação. Esse processo apoiará as 

ações de gestão junto aos órgãos reguladores, principalmente aquelas associadas à 

transparência de ativos, e as ações de Pesquisa e Desenvolvimento. Ele associa-se ao 

paradigma de “e-Science” e ao conceito de acesso aberto, preconizados pela 

comunidade científica nacional e internacional.  

9. Fonte de dados  

A fonte principal dos dados foram os membros do projeto, espalhados nas 12 

unidades piloto participantes do projeto IDE-Embrapa. Esses membros responderam o 

questionário eletrônico elaborado pela Comissão Permanente para a Avaliação de 

Impactos da Embrapa Territorial. No total, foram entrevistadas 20 pessoas dessas 12 

Unidades, como já foi assinalado. 



 

 

Este relatório foi construído a partir de reuniões técnicas entre os membros da 

Comissão Permanente para a Avaliação de Impactos da Embrapa Territorial 

(publicação em Ordem de Serviço Interna, nº 16/2017) e os representantes do projeto 

IDE-Embrapa da Embrapa Territorial e de outras Unidades. 

10. Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados  
A gestão de dados espaciais passou a ser uma agenda obrigatória das 

instituições públicas federais, a partir do Decreto nº 6.666/08. Esta avaliação constitui 

uma primeira exploração para análise (interna) da tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura 

de Dados Espaciais da Embrapa”, a fim de torná-la corporativa. A tecnologia ainda 

não foi oficialmente lançada para uso externo, mas é utilizada pelos participantes do 

projeto IDE-Embrapa, para a gestão dos dados espaciais produzidos nas 12 Unidades 

da Embrapa participantes. Os impactos associados à aplicação dessa tecnologia junto 

ao público para o qual foi destinada revelaram resultados que colaboram para a 

fundamentação de torná-la corporativa para a gestão de dados espaciais. 

Após o lançamento oficial da tecnologia, que ocorrerá em abril de 2018, ações 

de monitoramento de acesso e uso dos dados serão estabelecidas pela Comissão para 

avaliação de impactos da Embrapa Territorial em parceria com o Comitê Gestor do 

GeoInfo (CG-GeoInfo), para continuidade da avaliação de impactos desta tecnologia, 

tendo em vista as outras dimensões mencionadas por Lima (2005). 

Em relação aos impactos econômicos, o método do excedente econômico 

estruturado pela Embrapa por meio do Ambitec, não se aplica adequadamente à 

avaliação da tecnologia “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa”. 

Existe pouca correlação entre as variáveis será serem analisadas na estrutura proposta 

pelo Ambitec e a realidade da tecnologia em questão. A Comissão, no entanto, tem 

estudado a adoção de uma metodologia específica para mensurar esses impactos.  No 

escopo da avaliação institucional seria relevante conhecer o custo aproximado para a 

construção de uma plataforma como a desenvolvida pela equipe do projeto e 

reconhecer os ganhos econômicos para a Embrapa, ao se comparar o custo total desta 



 

 

tecnologia (Tabela 5) aos custos do Portal Embrapa (superior a 5 milhões de reais). 

Os resultados alcançados demonstram que, de modo geral, a tecnologia atingiu 

os melhores níveis esperados pela Comissão, por meio de sua avaliação pelos 

representantes das unidades piloto. Os comentários registrados pelos representantes 

em relação à tecnologia demonstraram que o processo de gestão de dados espaciais é 

essencial para a Embrapa. 

 Por se tratar de uma tecnologia de processo, o “GeoInfo - Infraestrutura de 

Dados Espaciais da Embrapa” possibilitou a formação de parcerias externas com 

instituições ligadas à temática da gestão de dados espaciais, sendo as mais expressivas: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e GeoBase (ES). Durante a construção da 

tecnologia, ocorreram trocas de conhecimentos com representantes dessas instituições. 

Internamente, a tecnologia favoreceu a constituição de uma rede de colaboradores da 

Embrapa, formada por cerca de 20 membros, que compartilham a mesma 

infraestrutura tecnológica
10

. 

A tecnologia ainda não foi lançada externamente, mas os usos potenciais de 

um ativo como esse pela sociedade são variados. Há potencial para captação de 

recursos e geração de diferentes tipos de resultados, com destaque para o potencial da 

tecnologia para estimular negócios digitais, ampliando a relação de cooperação 

público-privada da Embrapa, a exemplo dos atuais Hackatons promovidos pela 

Empresa, entre outros. 

A adoção de um novo processo, como o proposto por esta tecnologia, produz 

mudanças organizacionais, considerando o ativo principal que a tecnologia 

movimenta: o dado espacial. Embora seja uma tecnologia tipificada aqui como 

inovação de processo, os alcances desse novo processo na Embrapa sobrepõem-se ao 

seu ambiente interno, ao tornarem o dado espacial produzido pela pesquisa da 

Empresa acessível para a sociedade. 
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 A Embrapa Territorial dispõe de uma infraestrutura tecnológica para armazenar os dados das unidades piloto e 

de outras Unidades. 



 

 

11. Custos da tecnologia 

11.1. Estimativa dos custos 

Tabela 5. Estimativa dos custos (em R$). 

 Pessoal Custeio de 

pesquisa 

Depreciação 

de capital 

Custos de 

administração 

Custos de 

transferência 

de tecnologia 

Total 

2015 R$ 672.251,84  R$ 58.950,00 R$ 28.363,64  R$ 8.842,50 R$ 5.895,00 R$ 774.302,98 

2016 R$ 672.251,84  R$ 26.902,00 R$ 36.332,96  R$ 4.035,30 R$ 2.690,20 R$ 742.212,30 

2017 R$ 672.251,84  R$ 26.008,59 R$ 42.360,14  R$ 3.901,29 R$ 2.600,86 R$747.122,72 

 R$ 2.016.755,52  R$ 111.860,59 R$ 107.056,74  R$ 16.779,09 R$ 11.186,06 R$2.263.638,00 

 

11.2. Análise dos custos 

O custo de pessoal técnico foi calculado a partir da dedicação desse pessoal ao 

projeto, com base nos respectivos salários. A depreciação de capital foi calculada pelo 

custo do projeto em relação ao total do custeio da Unidade e multiplicada pela 

depreciação no ano. O custo de administração foi estimado pelo valor dos custos fixos da 

Unidade mais o custo de pessoal da Administração multiplicado por 15%, que é o custo 

de administração para calcular um projeto segundo as normas do Sistema Embrapa de 

Gestão (SEG).  

 

12. Ações sociais 

Não se aplica. 

Não há ação social, em virtude do uso ainda interno. 

12.1. Tipo de ação 

Tipo de ação  

 Ações de filantropia 

 Agricultura familiar 

 Apoio comunitário 

 Comunidades indígenas 

X Educação e formação profissional externa 

X Educação e formação profissional interna 



 

 

 Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 

 Reforma agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 Segurança alimentar 
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