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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

 
Cultivar de soja BRS 284. 

 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

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 

 
A cultivar de soja BRS 284 tem ciclo precoce, grupo de maturidade 6.6 e tipo 

de crescimento indeterminado e é indicada para os estados do Paraná, São Paulo, 
Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul (PÍPOLO et al., 2008). Nas avaliações 
realizadas em casa de vegetação, a tecnologia mostrou resistência ao cancro da 

haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis) e mancha “olho de rã” (Cercospora 
sojina), enquanto que, nas avaliações realizadas em campo, a cultivar apresentou 

resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv.glycines) e à 
prodridão parda da haste (Phialophora gregata). 

A cultivar é moderadamente resistente ao nematóide de galha Meloidogyne 

Javanica e suscetível ao Meloidogyne Incógnita e à podridão parda da haste. A 
mesma apresenta cor da flor roxa, pubescência cinza, cor do hilo marrom clara e 

reação positiva à peroxidase. 
A cultivar tem elevado potencial produtivo, principalmente para altitudes 

inferiores a 800 metros. Por ser um material precoce de crescimento indeterminado, 

transforma-se numa excelente opção para viabilizar a semeadura do milho safrinha, 
além de ser indicada para áreas com a presença do nematóide de galha 

(Meloidogyne Javanica). 
Da análise conjunta de 19 ambientes, em dois anos de testes no Estado do 

Paraná, a cultivar BRS 284 apresentou produtividade 12,0% superior à média dos 

padrões. Em três ambientes em Santa Catarina apresentou produtividade 17,9% 
superior à média dos padrões. Em dez ambientes no Estado de São Paulo e sete 

ambientes na região sul de Mato Grosso do Sul, apresentou produtividades médias 
superiores à média dos padrões em 14,0% e 9,6%, respectivamente (Tabela 1.3.1). 
 

Tabela 1.3.1. Avaliação do rendimento da cultivar BRS 284. 
Região Safras BRS 284 

(kg/ha) 
CD 202 
(kg/ha) 

VMAX 
(kg/ha) 

Média 
(kg/ha) 

PR 2005/06 e 2006/07  3945 3638 3402 3520 

SP 2005/06 e 2006/07 3625 3175 3183 3179 

MS (Sul) 2005/06 e 2006/07 3539 3226 3231 3228 

SC 2005/06 e 2006/07 4944 4426 3958 4192 



 
1.4. Ano de Lançamento: 2008 
 

1.5. Ano de Início de adoção: 2010 
 

1.6. Abrangência 
Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES  PR X 

BA  AM  GO X MG X RS  

CE  AP  MS X RJ  SC X 

MA  PA  MT  SP X   

PB  RO        

PE  RR        

PI  TO        

RN          

SE          

 

A tecnologia chega ao produtor por meio da parceria entre a Embrapa e a 
Fundação Meridional. Inicialmente, a cultivar estava indicada para os estados do 

Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Sudoeste Mato Grosso do Sul (foi utilizada a 
definição do IBGE, embora muitos agentes se refiram à região como sul do estado). 

Contudo, a sua adaptabilidade proporcionou a extensão de sua indicação para 
algumas regiões de Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. 
 
1.7. Beneficiários 

 

Os principais beneficiários da tecnologia são os produtores de soja que a 
adotam. O manejo adequado do sistema de produção acompanhado de condições 
edafoclimáticas favoráveis, permitiu aos sojicultores alcançar produtividades 

elevadas em diferentes regiões produtoras. 
Outros beneficiários são os multiplicadores e distribuidores de sementes de 

soja (sementeiros, cooperativas agropecuárias, revendas, etc.), que têm como visão 
a competitividade e sustentabilidade do agronegócio. Estes vendem sementes 
certificadas e asseguram a qualidade necessária aos sojicultores. 

De forma indireta, outros beneficiários são os setores de esmagamento e 
transformação, cujos produtos derivados podem ser comercializados nos mercados 

interno e externo. Estes derivados são transformados em produtos finais ao 
consumidor, como alimentos, rações e biodiesel. 

Por fim, outros segmentos também são beneficiários da tecnologia, como as 

empresas e instituições de pesquisa e ensino, que podem utilizar a BRS 284 como 
base para futuros projetos e estudos. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

As cultivares representam uma peça fundamental para a cadeia produtiva da 
soja, pois sem as mesmas não teríamos a produção de grãos e não ocorreriam 

desdobramentos como o comércio desses grãos – externo e interno – nem sua 
transformação em produtos finais como ração animal, óleo vegetal, biodiesel, 
lecitina, etc. Desse modo, a referida inovação afeta direta e indiretamente inúmeros 

atores da cadeia produtiva da soja, desde os sojicultores a revendas de insumos, 
cooperativas agropecuárias, indústrias de esmagamento, institutos de pesquisa e 

indústrias de transformação (e.g. biodiesel, alimentos, ração). 



O impacto mais visível está vinculado ao sojicultor, pois o desempenho e 
estabilidade alcançados pela BRS 284 garantem recursos financeiros para: 
 Realizar investimentos em infraestrutura (máquinas, equipamentos e benfeitorias); 

 Proceder à capacitação da sua mão de obra por meio de cursos técnicos; 
 Contratar e fixar trabalhadores no campo; 

 Diversificar a produção agropecuária com opções como culturas de outono-
inverno e a integração com a produção de origem animal; 

 Investir capacidade produtiva do solo, em que foram importantes práticas e 

ferramentas como a rotação entre culturas, o Sistema de Plantio Direto (SPD), a 
análise de solo e a adubação do sistema. 

Para viabilizar uma determinada cultura agrícola é necessário conhecimento 
técnico e um eficiente pacote tecnológico. Em outros termos, em grande parte das 
empresas do setor agrícola, as sementes fazem parte de um composto de produtos 

e serviços que também podem conter componentes, como pesticidas, fertilizantes e 
assistência técnica. O referido composto é essencial para diversas empresas do 

ramo agrícola, dentre as quais: cooperativas agropecuárias, revendedores de 
insumos, indústrias nacionais e, até mesmo, grandes transnacionais. 

Os grãos comercializados atendem a diversos tipos de empresas, sejam 

estas cerealistas, cooperativas agroindustriais, complexos agroindustriais, usinas de 
biodiesel, etc. A partir de tais empresas, os grãos podem ter como destinos: outras 

empresas nacionais; mercado internacional; processo de esmagamento; processo 
de esmagamento e a transformação em produtos finais. 

Conforme indicado nos parágrafos anteriores, a soja permite a expansão e 

diversificação dos negócios de diversas instituições da sua cadeia produtiva. 
Adicionalmente, a sojicultura impulsiona outros setores como transporte, distribuição 
e portos. Além dos visíveis impactos econômicos, têm-se relevantes impactos 

sociais, como a geração de empregos para diversos profissionais, entre os quais: 
gestores, agrônomos, operadores agrícolas, pesquisadores, supervisores, técnicos 

administrativos, operadores, promotores de vendas e técnicos de laboratório. 
 
  



3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

 
Se aplica: sim (x)        não (   )  

 
Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 
 

Tabela A.1 - Ganhos Líquidos Unitários Nominais. 

Ano
Unidade de 

medida

Rendimento 

Anterior (sc/ha)

Rendimento 

Atual (sc/ha)

Preço de venda 

(R$/sc)

Custo adicional 

(R$/sc)

Ganho unitário 

(R$/ha)

2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 59,50413 60,24793 31,15000 0,00000 23,16942

2011 63,69350 64,48966 43,33000 0,00000 34,49799

2012 46,50004 47,19754 47,69000 0,00000 33,26381

2013 55,80000 56,91600 54,60000 0,00000 60,93360

2014 48,75000 49,72500 61,00000 0,00000 59,47500

2015 49,06700 50,04834 63,00000 0,00000 61,82442

2016 51,75000 52,78500 63,00000 0,00000 65,20500

2017 58,59200 59,76384 62,00000 0,00000 72,65408

Sacas por 

Hectare

 

 
Tabela B.1 - Benefícios Econômicos Nominais. 

Ano
Participação da 

Embrapa (%)

Ganho Líquido 

(R$/ha)
Unidade de área Área de adoção

Benefício 

econômico (R$)

2006 70,00% 0,00000 0,00000 0,00000

2007 70,00% 0,00000 0,00000 0,00000

2008 70,00% 0,00000 0,00000 0,00000

2009 70,00% 0,00000 0,00000 0,00000

2010 70,00% 16,21860 23.195,70000 376.201,66500

2011 70,00% 24,14859 51.015,61667 1.231.955,35753

2012 70,00% 23,28466 60.435,53846 1.407.221,22204

2013 70,00% 42,65352 86.132,92308 3.673.872,35712

2014 70,00% 41,63250 145.249,23077 6.047.088,60000

2015 70,00% 43,27709 127.915,16667 5.535.796,69186

2016 70,00% 45,64350 52.288,66667 2.386.637,75700

2017 70,00% 50,85786 87.712,00000 4.460.844,26547

Hectare

 
 

Tabela A.2 - Ganhos Líquidos Unitários, corrigidos pelo IGP-DI. 

Ano
Unidade de 

medida

Rendimento 

Anterior (sc/ha)

Rendimento 

Atual (sc/ha)

Preço de venda 

(R$/sc)

Custo adicional 

(R$/sc)

Ganho unitário 

(R$/ha)

2006 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 59,50413 60,24793 50,83000 0,00000 37,80744

2011 63,69350 64,48966 63,55000 0,00000 50,59652

2012 46,50004 47,19754 67,05000 0,00000 46,76742

2013 55,80000 56,91600 71,00000 0,00000 79,23600

2014 48,75000 49,72500 75,10000 0,00000 73,22250

2015 49,06700 50,04834 74,54000 0,00000 73,14908

2016 51,75000 52,78500 66,78000 0,00000 69,11730

2017 58,59200 59,76384 62,00000 0,00000 72,65408

Sacas por 

Hectare

 



 
Tabela B.2 - Benefícios Econômicos, corrigidos pelo IGP-DI. 

Ano
Participação da 

Embrapa (%)

Ganho Líquido 

(R$/ha)
Unidade de área Área de adoção

Benefício 

econômico (R$)

2006 70,00% 0,00 0,00 0,00

2007 70,00% 0,00 0,00 0,00

2008 70,00% 0,00 0,00 0,00

2009 70,00% 0,00 0,00 0,00

2010 70,00% 26,47 23.195,70 613.878,99300

2011 70,00% 35,42 51.015,62 1.806.848,90309

2012 70,00% 32,74 60.435,54 1.978.489,89176

2013 70,00% 55,47 86.132,92 4.777.379,80505

2014 70,00% 51,26 145.249,23 7.444.858,26000

2015 70,00% 51,20 127.915,17 6.549.814,05415

2016 70,00% 48,38 52.288,67 2.529.836,02242

2017 70,00% 50,86 87.712,00 4.460.844,26547

Hectare

 
 
3.2. Análise dos impactos econômicos 

 

A BRS 284 foi desenvolvida pela Embrapa Soja, em parceria com a Fundação 
Meridional. No que se refere à responsabilidade, a Embrapa Soja realiza: (a) o 
desenvolvimento de diversas atividades de pesquisa, desde cruzamentos, 

avaliações e seleções de progênies, avaliações e seleções de linhagens, avaliações 
preliminares e finais, etc; (b) realização de atividades operacionais, como ensaios de 

campo. Por sua vez, a Fundação Meridional oferece contrapartida financeira 
(computada nos custos da tecnologia) e fornece importante suporte vital nas 
atividades operacionais. 

Levantamentos da ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-
biotech Applications) indicam que os materiais transgênicos representaram em torno 
de 92% da produção de soja na safra 2014/15 e quase 95% na safra 2015/16. Em 

relação à safra 2016/17, a consultoria Céleres estimou tal área alcançou 93,4%. 
Assim, estima-se que a área de soja convencional tenha sido pouco superior a 2,0 

milhões de hectares na safra 2016/17. 
Assim, continua a expectativa de que a soja convencional mantenha um nicho 

de mercado em torno de 5% da área total do grão. E, nesse cenário, a cultivar 

convencional BRS 284 tem sido aquela que tem predominado em diversas regiões 
produtoras dado seu potencial produtivo. 

Desde o início de sua adoção em 2010, a tecnologia tem mostrado uma 
crescente evolução de mercado. Todavia, essa evolução foi e tem sido restringida 
pela pelas ineficiências operacionais que ocorrem após a etapa de P&D, como, por 

exemplo, produção de sementes e ações de marketing. Na safra 2016/17, foi 
estimada uma área de 87,7 mil hectares, que propiciou um benefício de quase 4,5 

milhões em 2017. 
 
3.3. Fonte de dados 

 
No primeiro levantamento foram realizadas entrevistas junto aos sojicultores 

do estado do Paraná, para analisar aspectos vinculados ao ganho de produtividade 
proporcionado pela tecnologia. Nas safras seguintes, as restrições de cotas fizeram 
com que se utilizassem parceiros para que o trabalho fosse realizado sem prejuízo 

para sua qualidade técnica. Na última safra foi combinada a realização de três 



entrevistas e informações repassadas por parceiros, como cooperativas 
agropecuárias. 
 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
4.1. Avaliação dos Impactos 

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

 
A avaliação de impactos sociais gerados pela adoção da cultivar de soja BRS 

284 utilizou a metodologia AMBITEC-SOCIAL, tendo como parâmetro informações 
obtidas junto ao setor produtivo. Nesse contexto, o objetivo foi tratar os seguintes 
fatores: 

 O impacto social da tecnologia para produtores patronais; 
 O impacto social da tecnologia para produtores familiares; 

 O impacto social geral da tecnologia para propriedades produtoras de soja. 
O índice geral de impactos sociais gerados pela tecnologia avaliada é obtido 

pela média ponderada dos índices de impactos sociais gerados pelo AMBITEC-

SOCIAL para produtores familiares e patronais. O peso de cada tipo de produtor, no 
cálculo do índice geral de impactos sociais, foi definido por meio da análise do 

Censo Agropecuário (IBGE, 2015), o qual levantou o número de estabelecimentos 
familiares e não familiares produtores de soja por estado. 

A Tabela C foi construída para a definição dos pesos a serem utilizados para 

as propriedades familiares e patronais nas avaliações de impacto. Inicialmente a 
adoção da BRS 284 se deu em sua área de indicação. Nesse sentido, informações 
referentes aos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina foram utilizadas 

como base para a referida decisão. Uma vez que tal tecnologia estava indicada 
apenas para a Região Sudoeste do Mato Grosso do Sul, decidiu-se não utilizar as 

informações referentes ao estado para a definição dos pesos, uma vez que as áreas 
mais ao norte do estado tendem a serem maiores e poderiam gerar um viés no 
resultado gerado na Tabela C. 

Contudo, a adaptabilidade da BRS 284 propiciou que a tecnologia também 
fosse indicada e distribuída na Região Centro-Oeste, sobretudo em Goiás, segundo 

relato de empresas produtoras e vendedoras de sementes. Nesse sentido, foi criada 
a Tabela D, que agregou os estados constantes na Tabela C ao estado de Goiás. 
Uma vez que a variação ocorrida foi pequena, decidiu-se manter o peso de 0,75 

para propriedades familiares e de 0,25 para propriedades patronais. Para a próxima 
avaliação será verificado se existe a adoção da tecnologia em regiões mais ao norte 

do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. 
 
  



Tabela C. Tipos de propriedades produtoras de soja nos estados do Paraná, Santa 
Catarina e São Paulo. 

Tabela 949 - Número de estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida, Área colhida e Valor 
da produção por agricultura familiar e não familiar e tipo de produção vegetal  

Variável = Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades) 

Tipo de produção vegetal = Soja em grão 

Ano = 2006 

Brasil, Região Geográfica e 
Unidade da Federação 

Tipo de agricultura Propriedades % do total 

Paraná 

Total 80.020 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 60.517 75,63% 

Agricultura não familiar 19.503 24,37% 

Santa Catarina 

Total 9.860 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 7.387 74,92% 

Agricultura não familiar 2.473 25,08% 

São Paulo 

Total 3.904 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 2.004 51,33% 

Agricultura não familiar 1.900 48,67% 

PR, SC e SP 

Total 93.784 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 69.908 74,54% 

Agricultura não familiar 23.876 25,46% 

Fonte: IBGE (2014). 

 

Tabela D. Tipos de propriedades produtoras de soja nos estados do Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo e Goiás. 

Tabela 949 - Número de estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida, Área colhida e 
Valor da produção por agricultura familiar e não familiar e tipo de produção vegetal  

Variável = Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades) 

Tipo de produção vegetal = Soja em grão 

Ano = 2006 

Brasil, Região Geográfica e 
Unidade da Federação 

Tipo de agricultura Propriedades % do total 

Paraná 

Total 80.020 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 60.517 75,63% 

Agricultura não familiar 19.503 24,37% 

Santa Catarina 

Total 9.860 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 7.387 74,92% 

Agricultura não familiar 2.473 25,08% 

São Paulo 

Total 3.904 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 2.004 51,33% 

Agricultura não familiar 1.900 48,67% 

Goiás 

Total 4.562 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 919 20,14% 

Agricultura não familiar 3.643 79,86% 

PR, SC, SP, GO 

Total 98.346 100,00% 

Agricultura familiar - lei 11.326 70.827 72,02% 

Agricultura não familiar 27.519 27,98% 

 

 



Tabela 4.1.1. Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

Capacitação Sim 0,35000 0,35000 0,35000

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,55000 0,55000 0,55000

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,55000 0,60000 0,56250

Qualidade do emprego Sim 0,55000 0,55000 0,55000

Emprego

 
O impacto social direto causado por cultivares de espécies vegetais, tais 

como soja, milho, trigo, arroz, feijão e aveia, diz respeito à renda do produtor rural. 
Os demais impactos sociais são indiretos e decorrem do direcionamento dessa 
renda e da dinâmica dos sistemas de produção adotado na propriedade. 

O sistema de produção é composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e/ou 
de criação, no âmbito de uma propriedade rural, definidos a partir dos fatores de 

produção (terra, capital e mão de obra) e interligados por um processo de gestão 
(Hirakuri et al, 2012). 

A principal commodity no agronegócio nacional é a soja, cultura integrante 

dos mais variados sistemas de produção encontrados no Brasil, por meio dos quais, 
a oleaginosa tem estreita relação com outras plantas, tais como milho, trigo, sorgo, 

aveia, cevada, canola, girassol, etc. Nesse âmbito, cultivares de soja e de espécies 
vegetais que estejam em regime de sucessão em determinado sistema de produção, 
terão os mesmos impactos sociais, salvo raríssimas exceções, como ocorre com o 

fator qualidade do grão em trigo. Um fator que pode variar é a amplitude do impacto, 
por exemplo, a extensão de um aumento no montante de renda em decorrência do 

ganho de produtividade. 
Nas regiões de adoção da BRS 284 predominam os produtores familiares, 

com a exceção do estado de Goiás. No que tange aos sistemas de produção, a soja 

prevalece no verão e as principais opções de outono-inverno são representadas pelo 
milho-safrinha e/ou trigo. 

Verificou-se que os trabalhadores rurais, independentemente de serem 
familiares ou não, participam, invariavelmente, de cursos, palestras e seminários 
voltados a temas como maquinário, técnicas de manejo, agricultura de precisão e 

soluções tecnológicas, dentre outros. O direcionamento de tais capacitações 
depende da visão do gestor-produtor e da necessidade manifestada. Dado o tipo de 

capacitação e o caráter de urgência, os treinamentos e as capacitações serão de 
curta duração e de cunho técnico. 

No que diz respeito à dinâmica da oportunidade e oferta de emprego, três 

fatores têm sido preponderantes: (1) evolução de culturas de outono-inverno 
comerciais e que remuneram o produtor; (2) grande parte dos filhos dos produtores 

rurais tem mostrado o desejo de não seguir a prática agrícola, sobretudo em regiões 
e municípios que apresentam poucas opções de lazer e entretenimento; e (3) a mão 
de obra especializada tem se tornado bastante escassa. Nos últimos levantamentos, 

verificou-se que a capitalização do produtor unida a maior ocupação do espaço 
agrícola por culturas econômicas na segunda safra causaram um importante 

impacto, que é a fixação de funcionários permanentes na propriedade, sendo que: 
1. Os trabalhadores familiares fixados no campo correspondem àqueles que, pelo 

menos, momentaneamente, desejam seguir a prática agrícola. Estes podem ser 

remunerados de diversas formas, desde um salário fixo a retiradas pró-labore; 
2. A maior parte dos funcionários permanentes fixados no campo está vinculada a 

propriedades empresariais. Porém, existem trabalhadores permanentes em 
propriedades familiares, o que ocorre quando a mão de obra familiar disponível 



for insuficiente para operacionalizar o processo e for economicamente viável a 
contratação de um funcionário. 

Nas propriedades patronais, a oferta de empregos permanentes foi 

significativa, mas praticamente nula para empregos familiares. Nas propriedades 
familiares, verificou-se moderado impacto na oferta de emprego, tanto para 

trabalhador familiar quanto permanente. Em relação ao trabalhador permanente, o 
impacto gerado pelos produtores familiares está associado às médias propriedades, 
pois para a maioria dos pequenos produtores a contração de empregados é inviável 

economicamente. Geralmente os empregos gerados são direcionados à mão de 
obra municipal ou regional e, dada evolução do maquinário, exige nível significativo 

de conhecimento técnico. 
A retenção da mão de obra nas propriedades tem como desdobramentos, 

impactos na qualidade de emprego, pois tal processo está ligado à formalização do 

trabalho fixo, que, por sua vez, está vinculada ao registro do empregado e 
contribuição previdenciária. Com a necessidade de manter um funcionário 

especializado, auxílios em termos de moradia, transporte, alimentação e saúde 
também se tornaram vitais. 
 

Tabela 4.1.2. Impactos sociais – aspecto renda 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

Geração de Renda do estabelecimento Sim 2,25000 2,25000 2,25000

Diversidade de fonte de renda Sim 0,25000 0,25000 0,25000

Valor da propriedade Sim 0,40000 0,40000 0,40000

Renda

 
Um dos principais impactos diretos, decorrente da adoção de cultivares de 

espécies vegetais, sobretudo os grãos, reside no desempenho produtivo. Culturas 
como a soja possuem produtividades teóricas significativamente superiores àquelas 

alcançadas por suas lavouras comerciais. Entretanto, ao contrário do que possa 
aparecer, não é tarefa trivial incrementar o potencial produtivo de cultivares por meio 
do melhoramento genético, uma vez que a atividade agrícola sofre a influência de 

inúmeras variáveis, sobretudo aquelas relacionadas às condições edafoclimática: 
clima, capacidade produtiva do solo, regime pluviométrico, sistemas de rotação e 

sucessão adotados, plantas daninhas, pragas e doenças, são exemplos de fatores 
que atuam sobre as espécies vegetais e afetam o seu rendimento. 

O principal objetivo do desenvolvimento de cultivares é o incremento de 

produtividade, com estabilidade produtiva e adaptação aos sistemas de produção 
adotados. Por meio da estabilidade, busca-se manter rendimentos significativos 

entre diferentes safras e para diferentes condições ambientais, tal como um curto 
período de estiagem ou de temperaturas elevadas. 

Nesse contexto, o principal impacto esperado de uma cultivar é o crescimento 

do montante de renda do produtor pelo incremento de produtividade e a garantia 
dessa renda pela estabilidade produtiva. A BRS 284 é uma cultivar bastante estável 

e apresenta elevado desempenho produtivo, que se traduzem em geração e 
garantia de renda ao sojicultor. 

No caso específico da soja, além do avanço genético ser significativo, o fato 

de a commodity ser a principal cultura do sistema de produção agrícola, amplia e 
torna mais evidente os impactos gerados pela garantia, segurança e estabilidade de 

renda. 
Na agricultura, encontrar diferentes opções que permitam diversificar a 

produção, tem sido a principal forma de se minimizar riscos. Nesse sentido, grande 



parte dos recursos gerados na safra principal é investida em opções viáveis de 
diversificação agrícola, como as culturas de outono-inverno e a integração com a 
produção animal, que estão se configurando em formas alternativas de se buscar a 

referida minimização de riscos. 
De acordo com o levantamento, verificou-se que investimentos significativos 

foram feitos no sentido de aumentar o valor da propriedade, sobretudo no que diz 
respeito a benfeitorias e infraestrutura. Detectou-se que os proprietários rurais 
investem, quando possível, na renovação de máquinas e equipamentos agrícolas e, 

quando pertinente, em benfeitorias, por meio da construção, aumento e reforma de 
galpões e dependências. 

 
Tabela 4.1.3. Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

Saúde ambiental e pessoal Não 0,00000 0,00000 0,00000

Segurança e saúde ocupacional Não 0,00000 0,00000 0,00000

Segurança alimentar Sim 1,80000 1,80000 1,80000

Saúde

 

A mecanização das operações agrícolas, captada nas entrevistas, associada 
ao Sistema de Plantio Direto, faz com que o processo de produção de grãos seja 
bastante padronizado. Com isso, não foram detectados impactos consistentes e 

significativos, tanto positivos quanto negativos, em indicadores de saúde ambiental e 
pessoal, tais como focos de vetores de doenças endêmicas, emissão de poluentes 

atmosféricos, emissão de poluentes hídricos, geração de contaminantes no solo e 
dificuldade de acesso a esporte e lazer. O mesmo aconteceu em relação a 
indicadores de segurança ocupacional e saúde, que representam a exposição do 

trabalhador a condições de periculosidade e insalubridade. 
A estabilidade da cultivar tem como efeito, um aumento significativo de 

garantia da produção. Contudo, deve ser ressaltado que, para tal, é imprescindível 
que os sojicultores atendam as recomendações técnicas associadas ao manejo da 
cultura e à BRS 284. 

Em relação à produtividade, no período entre as safras 1976/77 e 2016/17, 
verifica-se uma taxa geométrica de crescimento (TGC) na casa de 2,0% a.a. Esse 

valor representativo permitiu ao Brasil alcançar médias de produtividades acima de 
3.000 kg/ha. Com isso, a produção de soja foi de 12,1 milhões de toneladas para 
quase 85,7 milhões de toneladas no período. Em outros termos, o ganho de 

produtividade tem permitido elevados impactos no indicador de segurança alimentar. 
 

Tabela 4.1.4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Gestão 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,35000 0,35000 0,35000 

Condição de comercial Sim 2,25000 2,25000 2,25000 

Reciclagem de resíduos Sim 0,00000 0,00000 0,00000 

Relacionamento institucional Sim 0,40000 0,40000 0,40000 

 
Os impactos da adoção da tecnologia na gestão e administração da 

propriedade rural são indiretos, consequência do incremento de renda, que permitiu 
ao produtor realizar investimentos que tivessem efeito nesse aspecto. Por meio da 

aplicação de entrevistas, verificou-se que, na maioria dos casos, a gestão é 
realizada pelo proprietário, que pode ser um gestor empresarial ou familiar. A gestão 



empresarial contempla a tomada de decisão de ordem superior, sendo as decisões 
operacionais delegadas a um administrador. Por sua vez, na gestão familiar, o 
produtor é responsável por todo tipo de decisão, até mesmo aquelas que envolvem 

operações agrícolas corriqueiras. 
O produtor tem investido constantemente em sua própria capacitação, o que 

se dá por meio de ferramentas como cursos mercadológicos, treinamentos, cursos 
técnicos, visitas técnicas, dias de campo oferecidos por empresas do setor, etc. 

Com a atividade agrícola se tornando um negócio, tem ficado cada vez mais 

evidente a necessidade de controle do desempenho econômico-financeiro. Nesse 
sentido, tem-se verificado maior esforço e investimento em ferramentas e serviços 

matemáticos e contábeis que permitam estimar a remuneração obtida por uma 
determinada cultura ou sistema de produtivo. 

Os levantamentos também permitiram verificar que o incremento de 

produtividade causado pela adoção da tecnologia, permitiu a evolução significativa 
nas vendas da produção pelos produtores rurais. 

Por fim, detectou-se a necessidade de informações de suporte para que o 
gestor tome decisões quanto ao processo produtivo. Nesse âmbito, foi identificado 
um impacto moderado no relacionamento entre os produtores e instituições de 

assistência técnica do setor, além do fortalecimento do cooperativismo na região de 
adoção da tecnologia. 
 
4.2. Análise dos Resultados 
 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

AIS Sim 1,84750 1,85000 1,8481250

Avaliação Social

 

De acordo com os produtores entrevistados, o potencial e a estabilidade 
produtiva da BRS 284 foram responsáveis pelos impactos diretos causados pela 

adoção da tecnologia, representados pelo incremento significativo de produtividade 
e maior garantia e segurança de produção. 

Além do acréscimo de renda gerado pelo seu desempenho produtivo, a 
tecnologia tem se constituído uma das principais opções para o nicho de mercado 
relacionado à soja convencional. Isso tem ocorrido em regiões nas quais existem 

empresas que pagam uma bonificação para a soja convencional, de forma 
consistente (contínua), tal como a microrregião centro-oriental do Paraná. 

A amplitude de adaptação da cultivar propiciou o seu avanço para a Região 
Centro-Oeste, destacadamente o estado de Goiás. Com isso, a BRS 284 se 
manteve como a principal cultivar da parceria Embrapa-Fundação Meridional. Outras 

características diferenciais, como a extensa janela de semeadura e a resistência 
moderada ao nematoide de galhas Meloidogyne javanica também constituem fatores 

primordiais para motivar a sua adoção pelos sojicultores.  
Também importante, deve ser ressaltado que a soja, geralmente, é a principal 

cultura dos sistemas de produção do qual ela faz parte, sendo a grande responsável 

pela capitalização do produtor rural. Assim, ao garantir renda, o sojicultor teve 
condições de converter seu lucro em investimentos que visam ampliar a segurança e 

estabilidade ao seu negócio agropecuário, contemplando questões como o 
planejamento da produção, o controle dos custos de produção, o fortalecimento das 
relações institucionais, a contratação e capacitação da mão de obra, a atualização e 



renovação das máquinas e equipamentos agrícolas e a construção, aumento e 
reforma de benfeitorias. 

O planejamento da produção, o controle dos custos de produção e os 

avanços em assistência técnica foram realizados com o objetivo de aperfeiçoar o 
processo produtivo e torná-lo mais padronizado, identificando gargalos e, se 

possível, os eliminando. 
Com relação à mão de obra, houve o investimento na geração de empregos e 

na capacitação dos empregados, cujo objetivo foi aumentar a eficiência do processo 

produtivo, diminuir custos de retrabalho e evitar a má utilização e desgaste de 
máquinas e equipamentos. 

Os investimentos em infraestrutura possibilitaram valorizar a propriedade, 
melhorar a condição de trabalho, aumentar a eficiência das operações de campo e 
diminuir custos de manutenção. Por outro lado, alguns investimentos realizados 

pelos produtores entrevistados não estão relacionados à busca por maior 
produtividade, tais como avanços na legislação trabalhista e nos benefícios 

concedidos a sua mão de obra. Tais investimentos estão ligados à responsabilidade 
social na produção agrícola. 
 
4.3. Impactos sobre o Emprego 
 

De acordo com a metodologia empregada para estimativa de geração de 
empregos, embora tenha gerado acréscimo de renda ao produtor, não pode ser 
considerado que a adoção da cultivar de soja BRS 284, na safra 2014/15, tenha 

gerado novos empregos nas propriedades rurais, uma vez que a geração de 
empregos por variedades não se dá por incremento de área. 

Os empregos gerados pela cultivar são indiretos e estão associados ao seu 

rendimento e ao sucesso da atividade produtiva, não possuindo modelo para o 
cálculo de tal estimativa. Dentre os cenários que geram empregos, podem ser 

citados: 
 Aumento na área produtiva do sojicultor (não da área de adoção da cultivar); 
 Rotatividade da força de trabalho; 

 Diversificação do negócio agropecuário; 
 Maior ocupação da área produtiva, diminuindo a ociosidade da mão de obra; 

 Aumento da remuneração do produtor. 
 

4.4. Fonte de dados 

 
No primeiro levantamento foram realizadas entrevistas junto aos sojicultores 

do estado do Paraná, para avaliar os impactos sociais proporcionados pela adoção 
da tecnologia. Nas safras seguintes, as restrições de cotas fizeram com que se 
utilizassem parceiros para que o trabalho fosse realizado sem prejuízo para sua 

qualidade técnica. Na última safra foi combinada a realização de três entrevistas e 
informações repassadas por parceiros, como cooperativas agropecuárias. 

 
  



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 

 

Um obstáculo para se medir o alcance de uma cultivar, realizando 
segmentações geográficas, é o fato de que produtores de sementes de um local 

podem comercializar seu produto em outras regiões ou estados. No caso da BRS 
284, a mesma é produzida principalmente na Região Sul do Brasil, mas avançou 
para a Região Centro-Oeste, mormente em Goiás. 

A BRS 284 tem uma área de adoção de aproximadamente 87,7 mil hectares. 
Embora não soja possível tecer uma estimativa da área de adoção por estado, 

informações repassadas pelos parceiros (cooperativas agropecuárias e produtores 
de sementes) indicam que os principais adotantes da tecnologia são os estados do 
Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Além destas unidades da federação, a cultivar 

é adotada em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. 
 
5.1.2. Eficiência Tecnológica 

 
Tabela 5.1.2.1. Eficiência Tecnológica 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

Uso de agroquímicos Sim -0,20000 -0,20000 -0,20000

Uso de energia Sim -0,10000 -0,10000 -0,10000

Uso de Recursos naturais Não 0,00000 0,00000 0,00000

Emprego

 
Para sua sobrevivência e, se possível, capitalização, o produtor rural deve 

adotar culturas e atividades que façam com que seu sistema produção seja viável, 

tanto do ponto de vista agronômico quanto econômico-financeiro. Nesse contexto, a 
principal expectativa vinculada a cultivares de grãos comerciais, tais como soja, 

milho e trigo, é o incremento e garantia de renda por meio de um elevado 
rendimento da cultura. 

Os impactos ambientais causados por tal tipo de tecnologia podem ser 

diretos, quando decorrentes de características da cultivar, ou indiretos, em que 
partem da interação entre renda e sistemas de produção. Em outras palavras, a 

cultivar deve maximizar a receita de uma atividade agrícola, via produtividade, 
enquanto o manejo da cultura visa eliminar qualquer problema ou obstáculo que 
possa afetar o rendimento produtivo de tal atividade agrícola e/ou impulsionar seus 

custos, de modo a afetar o resultado econômico-financeiro do sistema de produção. 
Nesse sentido, a tomada de decisão do produtor deve buscar o equilíbrio em 

meio a fatores antagônicos, pois: 

 A incapacidade do controle de pragas e doenças deverá ter como impacto, a 

diminuição da produtividade da cultura e, consequentemente, da receita 
produtiva. O mesmo ocorrerá em relação à fertilidade do solo, pois, a 
incapacidade de nutrir a planta adequadamente também acarretará um baixo 

rendimento produtivo; 

 O uso indiscriminado de agroquímicos, entretanto, além de claros impactos 

ambientais negativos, levará a aumentos nos custos de produção. 



Em meio ao contexto descrito, o produtor rural tentará buscar o equilíbrio, de 
modo que ele possa obter um retorno econômico-financeiro satisfatório e fazer com 
que possíveis impactos ambientais negativos, não inviabilizem a prática agrícola no 

futuro. Ou seja, será necessário utilizar agroquímicos e, se necessário, outros tipos 
de recursos. Mas, tal uso deve se dar da forma racional possível. 

Deve ser ressaltado que a tomada de decisão na agricultura não é trivial, 
estando o produtor passível a erros de escolha, devido: (a) a dificuldade associada 
ao controle de pragas e doenças (e.g. surgimento de novas pragas); (b) a interesses 

comerciais envolvidos; (c) a possibilidade de baixa efetividade de produtos que pode 
ocorrer em casos específicos (e.g. controle do percevejo marrom na soja); (d) a falta 

de assistência técnica local adequada e imparcial; e (e) a volatilidade do mercado de 
commodities, que, por vezes, inviabiliza economicamente culturas e soluções com 
impactos ambientais favoráveis (e.g. plantas para cobertura do solo). 

Uma cultivar poderia trazer impactos ambientais positivos em casos 
específicos, como resistência diferenciada a pragas e doenças. Porém, verificou-se 

que a maior parte dos sojicultores aumentou a frequência de uso de pesticidas em 
decorrência da severidade dos ataques de pragas e doenças ocorridos nas safras 
recentes de soja. 

Assim, considerando o avanço da área de soja e o aumento do uso de 
pesticidas no controle químico de pragas e doenças, foi verificado um impacto 

ambiental negativo indireto moderado na produção da oleaginosa, configurado na 
maior frequência no uso de agroquímicos e aumento no uso de óleo diesel para 
realização das operações mecanizadas. 

 
5.1.3. Conservação Ambiental 

 
Tabela 5.1.3.1. Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

Renda 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral 

Atmosfera Sim -0,40000 -0,40000 -0,40000 

Qualidade do solo Sim 2,00000 2,00000 2,00000 

Qualidade da água Não 0,00000 0,00000 0,00000 

Biodiversidade Não 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Os impactos ambientais gerados pela tecnologia sobre conservação 
ambiental são indiretos, devido à interação entre renda e sistemas de produção, 
explicada anteriormente. 

No que diz respeito à água e biodiversidade, não ocorreu nenhum impacto em 
decorrência da inovação tecnológica. Porém, a maior incidência de aplicações de 

inseticidas unida ao pequeno aumento no número de caminhões nas propriedades 
agrícolas consultadas tem como impacto ambiental negativo, o aumento moderado 
na emissão de gases de efeito estufa. 

A agricultura tem como requisito fundamental para sua continuidade, a 
capacidade produtiva do solo. Assim, além do potencial de retorno econômico-

financeiro, é necessário que os sistemas de produção considerem a qualidade do 
solo no longo prazo. Nesse sentido, são importantes práticas, como a análise de 
solo visando à correção e manutenção da fertilidade do solo, e a análise foliar, que 

verificará se os fertilizantes aplicados estão sendo aproveitados eficientemente pela 
planta e se os nutrientes fornecidos estão balanceados com as exigências 

nutricionais da cultura. 



Com os tipos de diagnósticos acima, o produtor tem maiores condições de 
planejar e realizar a correção de acidez do solo e a adubação da cultura, de tal 
forma que a nutrição de plantas ocorra de forma a maximizar o desempenho 

produtivo das culturas integrantes dos sistemas de produção. Ainda concernente ao 
solo, à interação e integração de sistemas e técnicas como plantio direto, rotação 

e/ou sucessão de culturas e integração lavoura-pecuária, tem permitido diversos 
impactos positivos em relação ao solo, tais como a diminuição da erosão nas áreas 
de produção agrícola, maior retenção de água, menor compactação e diminuição na 

perda de matéria orgânica e de nutrientes. 
A soja, como principal cultura pertencente a grande parte dos sistemas de 

produção, se torna vital para os avanços na capacidade produtiva do solo. Desse 
modo, em meio ao contexto exposto nos dois parágrafos anteriores, foram 
verificados impactos positivos moderados em relação à erosão e compactação e 

impactos positivos significativos associados à diminuição na perda de matéria 
orgânica e nutrientes. 

 
5.1.4. Recuperação Ambiental 

 
Tabela 5.1.4.1. Recuperação Ambiental 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

Recuperação ambiental Sim 0,60000 0,60000 0,60000

Saúde

 

Os impactos ambientais gerados pela tecnologia sobre recuperação ambiental 
são indiretos, assim como nos aspectos anteriormente analisados. Como já foi dito, 
a agricultura tem como requisito fundamental para sua continuidade, a capacidade 

produtiva do solo. Assim, além do potencial de retorno econômico-financeiro, é 
necessário que os sistemas de produção considerem a qualidade do solo no longo 
prazo. Nesse contexto, a já citada interação e integração de sistemas e técnicas 

como o plantio direto, a rotação de culturas e a integração lavoura-pecuária tem tido 
importância na recuperação de solos e áreas, como pastagens degradadas. 

Especificamente em relação à soja, pelo seu potencial de remuneração, a 
oleaginosa tem tido papel preponderante no desenvolvimento de sistemas 
essenciais para os impactos positivos em recuperação da capacidade produtiva do 

solo, seja pela sua presença em sistemas de integração lavoura-pecuária ou em 
sistemas de rotação de culturas relacionadas às regiões produtoras. Dentro do 

contexto descrito, verificou-se um impacto indireto significativo da inovação 
tecnológica na recuperação da capacidade produtiva do solo. 
 
5.2. Índice de Impacto Ambiental 
 

Indicador Se aplica Familiar Patronal Geral

AIA Sim 1,08750 1,08750 1,08750

Avaliação Social

 

Na produção de grãos, o SPD, a rotação de culturas, a integração lavoura-
pecuária e os avanços nas pesquisas relacionadas ao manejo da fertilidade do solo, 

possibilitaram diminuir a erosão nas áreas de produção agrícola, aumentar a 
retenção de água no solo, diminuir a compactação do solo e reduzir a perda de 

matéria orgânica e de nutrientes, além de combater a degradação do solo. 



Por outro lado, os principais impactos ambientais negativos detectados estão 
associados ao avanço da soja e aumento no número de aplicações de pesticidas no 
controle de pragas e doenças. Isto tem como consequência: maior uso de 

defensivos agrícolas, aumento no consumo de óleo diesel e incremento da emissão 
de gases de efeito estufa. 

A cultivar apresenta resistência para as seguintes doenças: cancro da haste; 
mancha “olho de rã”; podridão parda da haste. Além disso, é moderadamente 
resistente ao oídio e nematoide de galha Meloidogyne javanica. Tal característica 

diminui a pressão para o uso de pesticidas para controlar as doenças relatadas. 
 

5.3. Fonte de dados 

 
No primeiro levantamento foram realizadas entrevistas junto aos sojicultores 

do estado do Paraná, para avaliar os impactos ambientais proporcionados pela 
adoção da tecnologia. Nas safras seguintes, as restrições de cotas fizeram com que 

se utilizassem parceiros para que o trabalho fosse realizado sem prejuízo para sua 
qualidade técnica. Na última safra foi combinada a realização de três entrevistas e 
informações repassadas por parceiros, como cooperativas agropecuárias. 

 
6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 
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 

Média 

Nível de geração de novos conhecimentos  1 0 1 0,67 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos 

gerados 

 1 0 3 1,33 

Nível de intercâmbio de conhecimento  1 0 1 0,67 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos  0 0 3 1,00 

Patentes protegidas  3 3 3 3,00 

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

 0 0 1 0,33 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia  0 0 0 0,00 

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

aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): 
aumento de mais de 75%. 

 

A avaliação de impactos sobre capacitação, conhecimento e político-
institucional seguindo a metodologia ESAC é altamente subjetiva e necessita de 

especial cuidado no seu diagnóstico. 
Cultivares são sementes melhoradas em laboratórios e que se tornam 

variedades protegidas de seus obtentores. A atribuição do impacto causado por uma 

cultivar de soja depende não somente da área de atuação do pesquisador, mas 
também de sua preferência por uma tecnologia à outra. Considerando o volume 

comercializado, a tecnologia avaliada gerou considerável retorno financeiro à 
Embrapa Soja através de royalties. 

Nenhum dos pesquisadores entrevistados foi procurado por algum estudante 

ou instituição que necessitasse de informações para desenvolver qualquer tipo de 
estudo sobre a variedade. Porém, estudos podem ser feitos através de consultas 



com assistência técnica rural, produtores rurais, ou até mesmo, a partir de materiais 
técnicos, circulares e publicações da unidade, que normalmente são abertos ao 
público em geral. Dessa forma, é muito difícil avaliar o uso da tecnologia no 

desenvolvimento de teses. 
No acervo documental da unidade é possível encontrar um trabalho de 

conclusão de curso relacionado à soja, que inclui diversas cultivares, inclusive a 
BRS 284. Também foi verificado que o avanço dos estudos em melhoramento 
genético apresentou maior grau de inovação de técnicas e métodos de pesquisa, o 

que possibilitou melhorar o nível de geração, diversidade e intercâmbio de 
conhecimentos. 
 
6.2. Impactos sobre Capacitação 
 

Tabela 6.2.1. Impacto sobre Capacitação 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Avaliador 

1 
Avaliador 

2 
Avaliador 

3 
Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente 
externo 

 0 0 3 1,00 

Capacidade de formar redes e de estabelecer 

parcerias 

 1 0 1 0,67 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 
instalações 

 0 0 1 0,33 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado  1 0 3 1,33 

Capacidade de trocar informações e dados 
codificados 

 0 0 0 0,00 

Capacitação da equipe técnica  1 0 1 0,67 

Capacitação de pessoas externas  1 0 1 0,67 

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 tecnologia teve grande impacto para o público externo, por meio do 

processo de parceria e transmissão de conhecimento que possibilitaram a 

capacitação de equipes externas de pesquisa e assistência técnica. A Fundação 
Meridional foi grande parceira da Embrapa Soja na socialização e disseminação da 

tecnologia, pela transferência de conhecimentos através de seus colaboradores, 
constituídos por cooperativas e produtores de sementes. Isso possibilitou uma 
grande escala de capacitação técnica a respeito da tecnologia gerada. 

O esforço de pesquisa que culminou na geração da BRS 284 teve um bom 
impacto na capacitação de sua equipe técnica, pela da aprendizagem de técnicas 

modernas e inovadoras. Dentre os entrevistados, somente um tem conhecimento de 
que houve compartilhamento de recursos com outras instituições, ou que o 
compartilhamento foi superior a 25%. E, somente um pesquisador apontou impacto 

grande no relacionamento com o ambiente externo, consequência de seu 
envolvimento com outras instituições e seus pesquisadores. 

 
  



6.3. Impactos Político-institucional 
 
Tabela 6.3.1. Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional  0 0 1 0,33 

Mudanças na orientação de políticas públicas   0 0 1 0,33 

Relações de cooperação público-privada   3 3 3 3,00 

Melhora da imagem da instituição  3 3 1 2,67 

Capacidade de captar recursos   3 3 1 2,67 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

 1 3 1 1,67 

Adoção de novos métodos de gestão e de 
qualidade 

 0 0 1 0,33 

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 parceria firmada com a Fundação Meridional permitiu à Unidade, fortalecer 

e estreitar laços com cooperativas e produtores de sementes. Isso teve impacto não 

somente na maior valorização da imagem da Embrapa Soja, mas também no 
alcance da instituição, uma vez que cooperativas e produtores de sementes estão 

ligados diretamente aos produtores rurais. 
A qualidade da tecnologia unida à força da marca Embrapa permitiu que a 

variedade criasse um importante nicho de mercado, que deu importante retorno 

financeiro à unidade, além de originar outras fontes de recursos, por meio de 
parcerias institucionais com Fundações de Apoio à Pesquisa. 

Também foi importante a interdisciplinaridade da equipe envolvida na geração 
de tecnologia, com áreas como fitopatologia, genética e melhoramento e 
transferência de tecnologia. Constata-se que houve um pequeno impacto da 

tecnologia na adoção de novos métodos de gestão e de qualidade e em mudanças 
organizacionais e no marco institucional. 

 
6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 
Político-institucionais 

 
Um impacto importante foi o fortalecimento e ampliação do leque intelectual 

da unidade, com a adoção de novas técnicas e métodos de pesquisa, que tiraram o 
máximo proveito da diversidade de conhecimento da equipe de pesquisa 
multidisciplinar que esteve envolvida na concepção da BRS 284. 

O sistema de parcerias e relações de cooperação público-privada foi muito 
importante para a socialização do conhecimento. A proximidade entre a Embrapa 

Soja, fundações e seus colaboradores facilita a propagação de informações sobre 
cultivares geradas pela Unidade. 

A adoção significativa e o desempenho em campo permitiram o fortalecimento 

da imagem da unidade e da marca Embrapa, além dar importante retorno financeiro, 
que pode ser transformado em reinvestimento, visando a manutenção da posição da 

Unidade como geradora deste tipo de tecnologia. 
 
  



6.5. Fonte de dados 

 
Os três entrevistados são agrônomos da unidade, pesquisadores da área de 

genética e melhoramento. Todos tiveram participação direta na concepção da 
tecnologia avaliada e conhecem bem as características da BRS 284. 

 
7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Na sojicultura, os benefícios gerados por incremento de produtividade e 
diminuição de custos têm o intuito de atender ao objetivo de competitividade e 

sustentabilidade do agronegócio da soja. Por outro lado, a soja na alimentação visa 
avanços com relação à segurança alimentar. Por fim, fatores como a tolerância à 
seca têm como objetivo permitir a produção de soja em regiões com baixíssimo 

índice pluviométrico. 
A Tabela 7.1 ilustra a estimativa de áreas das principais cultivares adotadas 

na Região Meridional do Brasil, incluindo a BRS 284, que obteve uma área de a 87,7 
mil hectares na safra 2016/17. 

 

Tabela 7.1. Mercado de sementes de soja, por cultivar, na região de atuação da 
Fundação Meridional. 

CULTIVAR 
Sementes de grãos 2016/17 

kg.ha
-1

 Área (ha) Mercado 

NA 5909 RG 60,00 395.908,3 18,7% 

MY M6410 IPRO 60,00 231.832,9 11,0% 

MY M6210 IPRO 60,00 158.379,3 7,5% 

BMX POTÊNCIA RR 60,00 137.669,7 6,5% 

M 5917 60,00 116.416,0 5,5% 

M5947 IPRO 60,00 104.115,3 4,9% 

TMG 7262 RR 60,00 87.786,7 4,2% 

BRS 284 60,00 87.712,0 4,1% 

NS 6909 IPRO 60,00 77.097,3 3,6% 

NS 5445 IPRO 60,00 69.932,7 3,3% 

NS 5959 IPRO 60,00 61.571,3 2,9% 

AS 3610 IPRO 60,00 56.102,0 2,7% 

BMX 7166 IPRO 60,00 49.756,7 2,4% 

SYN 1369 IPRO 60,00 35.040,0 1,7% 

SYN 13561 IPRO 60,00 35.040,0 1,7% 

SYN 1059 RR 60,00 33.983,3 1,6% 

Embrapa Soja. Elaborado a partir de informações da Fundação Meridional (dados sigilosos).  

 
Embora seja um material convencional, a BRS 284 tem sido bem sucedida no 

mercado de cultivares (Tabela 7.1). A tecnologia tem grande importância para seus 
produtores adotantes, devido a fatores como seu alto potencial, precocidade e janela 
de semeadura, que têm permitido significativo retorno em renda e a viabilização de 

diversas culturas em sucessão à soja, tais como o trigo e, sobretudo, o milho 
safrinha. 

De acordo com as consultas de campo, o acréscimo de renda permite a 
atualização contínua das máquinas e equipamentos, com o objetivo diminuir os 
custos de manutenção e tornar as operações mecanizadas mais rápidas e 

eficientes. Ocorre também, a construção ou reforma ou de benfeitorias, que 
permitem dar mais conforto à família do produtor ou aos empregados e guardar 

máquinas e equipamentos com maior segurança e de forma mais adequada. Além 



disso, esses investimentos em infraestrutura produtiva e benfeitorias permitem 
valorizar a propriedade rural. 

Como foi visto nessa avaliação, a capitalização do produtor e a expansão das 

culturas de outono-inverno viáveis financeiramente, permitiram a fixação do 
trabalhador no campo, com o intuito de ter um profissional mais comprometido e, 

que por meio de treinamentos, capacitações e cursos, possa estar preparado para o 
processo de produção de grãos, que é totalmente mecanizado (exige 
especialização). 

O produtor está mais capacitado para o agronegócio, pois ele está tendo 
maior acesso a informações, treinamentos e cursos sobre mercado, tecnologias e 

processo produtivo, oferecidos por instituições de pesquisa, mídia, instituições de 
ensino e demais empresas do setor. Com isso, esse produtor adquire uma melhor 
visão de negócio e maior conhecimento para tomadas de decisão associadas à 

prática agrícola. 
O fato das consultas terem sido feitas junto a produtores diferenciados, que 

utilizam sementes certificadas e um pacote tecnológico mais eficiente e adaptado a 
sua região de produção, contribuiu para que não se detectassem impactos quanto 
ao uso de defensivos nas propriedades consultadas. Porém, ao consultar 

especialistas, fica claro que a utilização não racional de defensivos tem feito seu 
consumo subir, principalmente com relação aos inseticidas. 

Uma vez que a capacidade produtiva do solo é essencial para a prática 
produtiva, a adoção de práticas sustentáveis ambientalmente e racionais quanto ao 
uso do solo, se torna necessária para o desenvolvimento contínuo do sistema de 

produção adotado pelo produtor rural. Para tal, é necessário o desenvolvimento de 
estratégias eficientes de manejo do solo, preconizando questões como sucessão 
e/ou rotação de culturas e a nutrição balanceada de plantas. 

Considerando que a recuperação do solo somente via adubação é 
economicamente inviável, as práticas e os sistemas sustentáveis como plantio direto 

e integração de sistemas (e.g. lavoura-pecuária) visam o melhor uso do espaço 
produtivo, propiciando e impulsionando a diversificação da prática agropecuária. 
Tais sistemas permitem diminuir a erosão nas áreas de produção agrícola, aumentar 

a retenção de água no solo, diminuir a compactação do solo e diminuir na perda de 
matéria orgânica e de nutrientes, além de combater a degradação do solo. 
 
  



8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 
8.1. Estimativa dos Custos 

 
Tabela 8.1.1. Estimativa dos custos 

Etapa Safra Fase Pesquisa Pessoal TT Adm Depreciação Total

1 1998/99 Cruzamento/1ª geração 48.957,52 46.648,73 16.319,17 5.008,70 116.934,12

2 1999/00 2ª geração 29.374,51 27.989,24 9.791,50 5.008,70 72.163,95

3 2000/01 3ª geração e SP 68.540,53 65.308,22 22.846,84 5.008,70 161.704,29

4 2001/02 Progênies  e SL 48.957,52 46.648,73 16.319,17 5.008,70 116.934,12

5 2002/03 Aval iação prel iminar 1 48.957,52 46.648,73 16.319,17 5.008,70 116.934,12

6 2003/04 Aval iação prel iminar 2 68.540,53 65.308,22 22.846,84 5.008,70 161.704,29

7 2004/05 Aval iação prel iminar 3 176.247,07 167.935,42 58.749,02 5.008,70 407.940,22

8 2005/06 Aval iação fina l  (ano 1) 244.787,60 233.243,64 81.595,87 5.008,70 564.635,81

9 2006/07 Aval iação fina l  (ano 2) 244.787,60 233.243,64 81.595,87 5.008,70 564.635,81

10 2007/08 6.100,19 6.100,19

11 2008/09 6.100,19 6.100,19

12 2009/10 6.100,19 6.100,19

13 2010/11 6.100,19 6.100,19

14 2011/12 6.100,19 6.100,19

15 2012/13 6.100,19 6.100,19

16 2013/14 6.100,19 6.100,19

17 2014/15 6.100,19 6.100,19

18 2015/16 6.500,00 6.500,00

19 2016/17 6.500,00 6.500,00

979.150,41 932.974,57 61.801,53 326.383,47 45.078,26 2.345.388,24

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

301.277,05 287.069,10 19.015,85 100.425,68 13.870,23 721.657,92

1.305.533,88Projeto + Meridional = Pesq + Adm (R$)

Custo da tecnologia (R$)

Câmbio

Total Nominal (US$)

Total Nominal (R$)

 

 
8.2. Análise dos Custos 

 
As cultivares de soja são tecnologia de curtíssimo ciclo de vida e seus 

maiores investimentos estão concentrados na fase de desenvolvimento do produto, 

que é liderado pela Equipe de Melhoramento Genético da Embrapa Soja, 
responsável pela gestão de grande parte dos recursos utilizados. Outro montante 

significativo utilizado no processo diz respeito à contrapartida da Fundação 
Meridional, que tem participação destacada em atividades operacionais de apoio, 
como ensaios de campo. 

Os maiores investimentos realizados estão associados às atividades de 
pesquisa e ao pessoal alocado para tais atividades e ações de apoio. Em outros 

termos, o desenvolvimento de cultivares exige recursos humanos voltados a 
processos finalísticos e a processos de apoio. Em relação aos processos finalísticos, 
predomina o recurso humano da Embrapa Soja, enquanto nos processos de apoio 

as atividades são desenvolvidas por mão de obra da Unidade e por colaborados da 
Fundação Meridional. 

Os custos administrativos estão associados à gestão do programa de 

melhoramento genético. Os recursos utilizados são oriundos do projeto de pesquisa 
liderado pela Equipe de Melhoramento Genético da Embrapa Soja e geridos pela 



Chefia da Unidade. Estes estão voltados para a ampliação e manutenção da 
infraestrutura necessária para a execução dos trabalhos necessários. 

Por ser uma empresa pública, a Embrapa não tem a mesma capacidade de 

realizar grandes investimentos em marketing, visando agressivas estratégias de 
propaganda, como fazem as empresas privadas. Assim, as ações de transferência 

estão relacionadas aos eventos organizados pelo Núcleo de Comunicação 
Organizacional da Embrapa Soja (NCO-Soja). A maioria desses eventos não diz 
respeito, exclusivamente, ao mercado de cultivares de soja, ou seja, são eventos 

técnicos voltados para os sistemas de produção com soja, englobando outras áreas 
de pesquisa como manejo do solo e da cultura, entomologia, fitopatologia, plantas 

daninhas, fertilidade e microbiologia do solo, ecofisiologia, biotecnologia, cultivares 
de trigo e agroecologia, dentre outras. Além disso, a maior parte desses recursos é 
oriunda da Embrapa e é bastante limitada. 

 
8.3. Análise de Investimentos 

 
Tabela 8.3.1. Fluxo de caixa e indicadores financeiros. 

Etapa Safra Custos Receitas Fluxo de caixa

1 1998/99 116.934,12 0,00 -116.934,12

2 1999/00 72.163,95 0,00 -72.163,95

3 2000/01 161.704,29 0,00 -161.704,29

4 2001/02 116.934,12 0,00 -116.934,12

5 2002/03 116.934,12 0,00 -116.934,12

6 2003/04 161.704,29 0,00 -161.704,29

7 2004/05 407.940,22 0,00 -407.940,22

8 2005/06 564.635,81 0,00 -564.635,81

9 2006/07 564.635,81 0,00 -564.635,81

10 2007/08 6.100,19 0,00 -6.100,19

11 2008/09 6.100,19 0,00 -6.100,19

12 2009/10 6.100,19 613.878,99 607.778,80

13 2010/11 6.100,19 1.806.848,90 1.800.748,71

14 2011/12 6.100,19 1.978.489,89 1.972.389,70

15 2012/13 6.100,19 4.777.379,81 4.771.279,61

16 2013/14 6.100,19 7.444.858,26 7.438.758,07

17 2014/15 6.100,19 6.549.814,05 6.543.713,86

18 2015/16 6.500,00 2.529.836,02 2.523.336,02

19 2016/17 6.500,00 4.460.844,27 4.454.344,27

2.345.388,24 30.161.950,19 27.816.561,96

6,00% 6,00% 6,00%

1.590.926,13 11.744.410,07 10.762.692,98

29,21%

7,38IBC

Análise de Investimentos relacionado a cultivares de soja

TMA

VPL

TIR

 
A partir dos procedimentos de cálculos dispostos em Kuhnen (2008), foram 

estimados alguns indicadores financeiros associados à geração da cultivar. 
Considerando o ano zero, o período inicial de geração de custos da tecnologia, 
verificou-se que, para uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 6%, com apenas 

três safras de adoção, a BRS 284 alcançou um Valor Presente Líquido (VPL) da 
ordem de R$ 11.744.410,07. A partir dos VPL’s dos investimentos e retornos 



econômico-financeiros, foi calculado um Índice de Benefício Custo igual a 7,38. Por 
fim, a Taxa Interna de Retorno (TIR) alcançou 29,21%. 

Com a concorrência de mercado, as cultivares de espécies vegetais se 

tornaram um tecnologia de curto ciclo de vida (em torno de cinco anos). Em outras 
palavras, desenvolver cultivares economicamente viáveis se tornou um desafio 

altamente complexo, pois tais tecnologias tem um prazo bastante curto para retornar 
os dispêndios assumidos. Nesse sentido, os resultados obtidos pela BRS 284 foram 
amplamente positivos e ilustram que a tecnologia foi muito bem sucedida, pois em 

quatro safras gerou um VPL e uma TIR bastante significativos, além de retornar a 
sociedade R$ 7,38 a cada R$1,00 investido. 
 
9. AÇÕES SOCIAIS 

 

Os programas sociais da unidade não têm vínculos com nenhuma cultivar até 
a transferência da tecnologia avaliada para o produtor rural. 

 
Tabela 9.1. 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 

 Segurança Alimentar 
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