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1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA  
 
 
1.1. Nome / título: Cultivar de trigo BRS Parrudo 
 
1.2. Diretriz Estratégica PDE/Agenda Institucional:  
 
Eixo de Impacto: Avanços na Busca da Sustentabilidade  

Sistemas de Produção Inovadores e Sustentáveis: Ampliar estudos das interações bióticas e 

abióticas nos sistemas de produção para subsidio a estratégias mais eficientes de manejo, uso 

seguro e eficiente de insumos e programas de melhoramento genético. 

 

1.3. Descrição sucinta: 
 
BRS Parrudo é uma cultivar de trigo desenvolvida pela Embrapa e indicada para as Regiões 1 e 

2 dos estados do RS e SC, e para Região 1 do PR (Scheeren, 2014; Embrapa, 2017). Apresenta 

arquitetura de planta diferenciada, com colmo resistente e folhas eretas, o que lhe confere 

resistência ao acamamento. Em termos de qualidade tecnológica, é classificado como 

pão/melhorador, com grãos duros, de coloração vermelha e boa resistência à formação de 

grãos mosqueados (pança branca). O ciclo é precoce/médio, atingindo espigamento e 

maturação fisiológica aos 85 e 135 dias, respectivamente. O potencial de produtividade é 

superior a 5.000 kg/ha. Com relação a sanidade, é resistente ao oídio e ao vírus do mosaico; 

moderadamente resistente à giberela, mancha da gluma e manchas foliares; moderadamente 

suscetível à ferrugem da folha e ao vírus no nanismo amarelo da cevada. É moderadamente 

resistente ao crestamento, à debulha natural e à geada na fase vegetativa e moderadamente 

suscetível à germinação na espiga.  

 
1.4. Ano de Lançamento: 2012  

 

1.5. Ano de início da adoção: 2013  

 
1.6. Abrangência: 

 

  

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AP  DF  SP  RS X 

BA  PA  GO  MG  SC X 

CE  RR  MS  ES  PR x 

MA  RO  MT  RJ    

PB  TO        

PE          

PI          

SE          



1.7.  Beneficiários: Complexo Agroindustrial do Trigo (Brasil) 

2.  IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 

sistematizados pela Abitrigo (2017), o trigo é uma das culturas mais consumidas e 

comercializadas no mundo. A Figura 1 apresenta as quantidades produzidas, consumidas e os 

estoques mundiais, entre os anos de 2013 a 2017. Destaca-se a tendência crescente de 

produção, de 715 para 752 milhões de toneladas, de consumo, de 698 para 740 milhões de 

toneladas e o crescimento dos estoques, de 195 para 268 milhões de toneladas, todos entre 

2013/14 e 2017/18. 

 

 

Fonte: Abitrigo (2017), com dados do USDA 

Figura 1: Panorama de produção, consumo e estoques de trigo no mundo. Abitrigo, 2017. 

 

As mesmas fontes apontam como principais exportadores de trigo os Estados Unidos, 

Austrália, Canadá e Argentina e, corroborando com a tendência observada na Figura 1, espera-

se para os próximos anos uma modificação na participação percentual da produção de 

diferentes grãos no mundo, com crescimento previsto para o trigo de 39% (European 

Comission, 2011). Apesar disso, e do desenvolvimento econômico de países como Brasil e 

Índia, aponta-se apenas um aumento marginal na área de cultivo do trigo, principalmente na 

Rússia e na Ucrânia. 

Já as projeções de aumento de produtividade do trigo apontam para um crescimento mais 

lento nos próximos anos. Dados da OECD (2015) indicam uma produtividade média na ordem 

de 3,4 toneladas até 2024, enquanto estimativas realizadas até 2009 indicavam uma 

produtividade média de 2,8 toneladas por hectare no mundo (Cunha, Ed., 2009), e atualmente, 
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os dados do USDA (2015) apontam para uma produtividade média de 3,1 toneladas/hectare 

ano.  

Do ponto de vista do consumo, o Brasil é um dos grandes importadores de trigo, como a China, 

Japão, México, Paquistão e Egito. Esses países juntos são responsáveis pela metade 50% das 

importações globais do cereal. O documento Panorama Industrial do Trigo no Paraná 

(Sinditrigo, 2011) mostra que, no período 2003-2010, o consumo mundial do cereal aumentou 

em 15%, com grande relevância para a alimentação humana no Brasil, embora a cultura do 

trigo também tenha certa relevância para alimentação animal (e crescente nesse sentido) e 

outros usos. Historicamente, o consumo nacional de trigo situa-se entre 10,5 e 11 milhões de 

toneladas. 

Anualmente, o Brasil planta entre 2,0 a 2,8 milhões de hectares e a produção flutua entre 5 e 6 

milhões de toneladas. Esse desequilíbrio (produção-demanda) leva à necessidade de 

importação anual de cerca de 6 milhões de toneladas de trigo. Porém, dificuldades logísticas e 

tributárias afetam fortemente o abastecimento interno e acabam influindo para que o Brasil 

também seja um exportador de trigo da Região Sul, entre 700 mil até 1,9 milhões de 

toneladas, que, ao invés de abastecer as demais regiões brasileiras, acaba indo para outros 

países (Tabela 1). Essa região concentra 85% da produção, particularmente nos estados do Rio 

Grande do Sul e Paraná, e o restante nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito 

Federal, sendo nestes últimos três, produção irrigada ou de sequeiro. 

 

Tabela 1. Suprimento e uso de trigo em grão no brasil. Abitrigo, 2017 

Safra Produção 
Importação de 

grãos 
Suprimento 

Exportação 
de grãos 

Consumo 
Moagem 
industrial 

Sementes 

2011/12 5.788,60 6.011,80 14.002,00 1.901,00 9.820,00 324,90 
2012/13 4.379,50 7.010,20 13.345,80 1.683,90 9.850,00 284,30 
2013/14 5.527,80 6.642,40 13.697,80 47,40 11.050,00 331,50 
2014/15 5.971,10 5.328,80 13.568,80 1.680,50 10.300,00 413,70 
2015/16 5.534,90 5.517,60 12.227,10 1.050,50 10.000,00 367,30 
2016/17 6.726,80 5.950,00 13.486,10 700,00 10.400,00 317,30 

 

O trigo, diferente de commodities como soja e milho, apresenta variação na qualidade para 

industrialização, geralmente representada pela força de glúten (W). Quanto maior a força de 

glúten, maior a possibilidade de uso para panificação, maior uso do cereal no país. A indústria 

moageira (Tabela 2) produz farinhas e misturas que compõem os produtos finais do complexo 

agroindustrial do trigo, sendo o segmento de panificação e confeitaria responsável por metade 

deste contingente. Estima-se que 55% da farinha processada seja consumida na indústria da 

panificação e confeitaria; 17%, consumo doméstico, 15% destina-se às massas e 11%, a 

biscoitos e 2% a produção de fármacos, cola e uso na alimentação animal (Miranda et al, 

2010).  

 

 



Tabela 2. Estimativa de moagem de trigo 2016 por estados e regiões. Abitrigo, 2017 

Estado Moagem (t) % Região  (%) 

AM/PA   420.000   3,8 Norte e nordeste 30,1 

MA/RN/PB/PE/AL/SE/BA/CE 2.900.000 26,3   

DF/GO/MS/MT   353.000   3,2 Centro Oeste   3,2 

SP 1.800.000 16,3 Sudeste 24,5 

MG   389.200   3,5   

ES/RJ   520.000   4,7   

PR 2.570.000 23,3 Sul 42,2 

SC   445.000   4,0   

RS 1.650.000 14,9   

Total 11.047.200         100,0       100,0 

 

Esses aspectos de produção, produtividade e qualidade industrial também são dependentes da 

oferta ambiental para o trigo. De maneira geral, o Brasil apresenta condições climáticas que 

dificultam a qualidade do trigo, geralmente reduzida devido ao excesso de chuvas e a geadas 

tardias, que são as principais responsáveis pela variação da produção e da qualidade entre 

anos, ademais de propiciar o desenvolvimento de fungos como a giberela. Essa doença afeta a 

produção do trigo e a qualidade para produção de alimentos, pelo aumento das micotoxinas. 

Enquanto 2016 foi considerado um ótimo ano para a produção de trigo, mas com redução de 

valores pagos aos produtores devido à grande disponibilidade de grãos no mercado, o ano de 

2017 apresentou dificuldades extremas para o desenvolvimento e a colheita nas lavouras da 

Região Sul. Assim, o conjunto dessas informações deve ser levado em conta quando da análise 

dos impactos gerados pelo uso de BRS Parrudo, tendo em vista a indicação de uso para o Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina (regiões de VCU I e II) e Paraná (região de VCU I). Entre 2010 e 

2014 as regiões onde BRS Parrudo é indicado representaram entre 43% (2014) e 74% (2013) da 

produção nacional total em uma área de aproximadamente 55% do total nacional. 

Quando do lançamento de BRS Parrudo, previa-se para a cultivar ocupar uma área expressiva, 

de maneira a contribuir para o crescimento da produtividade regional, pelo potencial que 

possui nesse quesito. Poderia contribuir também para reduzir a presença de micotoxinas nos 

grãos, por sua moderada resistência à giberela. Mas a contribuição mais aguardada era a 

expressão do quesito alta qualidade (W elevado, classificado como trigo melhorador). Estas 

características foram intencionais durante o processo de melhoramento, de modo que a 

relação produtividade x qualidade fosse alta em ambas as características, algo que não é 

simples de ocorrer. Um aspecto que poderia limitar a contribuição de BRS Parrudo relacionava-

se a moderada suscetibilidade à germinação pré-colheita, que mais tarde revelou-se decisiva.  

 

 

 

 

 



3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1 Avaliação dos Impactos 

Se aplica: sim (X) não (  ) 

 

Tipo de impacto: Incremento de produtividade 

 

3.2 Análise dos impactos econômicos 

Os ganhos unitários anuais estimados para BRS Parrudo entre 2013 e 2017 podem ser 

visualizados na Tabela 3. O cálculo do incremento de produtividade se deu com base na 

diferença entre o rendimento anterior e o atual. Para o rendimento anterior, foram obtidas as 

médias de produtividade na região de indicação da cultivar (Conab, 2017), em cada ano 

avaliado. Para o rendimento atual, foi aplicado um percentual de 3,3% sobre o rendimento 

anterior, em cada ano, representando o percentual de aumento de produtividade identificado 

nos testes de Valor de Cultivo e Uso (VCU) utilizados para o registro de BRS Parrudo junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ante às cultivares testemunhas. 

Os preços unitários foram calculados com base no preço médio da saca de trigo nos estados do 

Rio Grande do Sul, segundo a Emater-RS (2017); Santa Catarina, segundo a Epagri (2017); e 

Paraná, segundo o Deral (2017). Não foram identificados custos adicionais relacionados a 

tecnologia em estudo, segundo as entrevistas realizadas junto a produtores.  

Tabela 3. Ganhos unitários gerados pela adoção do trigo BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017. 

Ano 

Rendimento 
anterior  
(kg/ha) 

(A) 

Rendimento atual 
(kg/ha) 

 
(B) 

Preço Unitário 
(R$/l)  

 
(C) 

Custo Adicional 
(R$/ha)  

 
(D) 

Ganho unitário 
= [(B-A)xC]-D 

(R$/ha) 
(E) 

2013 2.499 2.581 0,78 0,00 63,92 
2014 2.124 2.194 0,64 0,00 46,36 
2015 2.179 2.511 0,56 0,00 40,39 
2016 2.916 3.012 0,57 0,00 54,40 
2017  2.141 2.212 0,53 0,00 37,63 

 

Os ganhos unitários representaram a combinação entre as produtividades obtidas nas safras e 

os preços recebidos, sendo o menor ganho unitário correspondente à safra 2017 e que não 

chegou a 60% do ganho obtido na safra 2013, justamente pelas dificuldades já relatadas na 

produção, associadas ao ciclo de preços deprimidos das últimas três safras, indicando um 

cenário realmente não favorável a triticultura e aos possíveis ganhos pelo emprego da 

tecnologia em análise.  

Para identificar a participação da Embrapa no desenvolvimento da tecnologia, foi realizado 

processo semelhante ao das avaliações de impacto de cultivares em anos anteriores 

considerados os seguintes parâmetros: a) Germoplasma (grau de importância atribuído = 



40%): identificação e análise da base genética da cultivar (parentais); b) Decisão (grau de 

importância atribuído = 10%): escolha dos parentais para cruzamento com base nas 

características desejadas na nova cultivar e naquelas que atendem esse objetivo nos materiais 

disponíveis; c) Seleção (grau de importância atribuído = 40%): corresponde a um período de 7 

a 8 anos, em que ocorre condução de blocos de cruzamento, geração de linhagens, escolha de 

linhagem e estabilização do material escolhido; d) Avaliação (grau de importância atribuído = 

10%): realização de testes de Valor de Cultivo e Uso (VCU) da linhagem obtida, com duração de 

3 anos, buscando identificar características de rendimento, resistências a doenças, pragas, 

adaptação a região de cultivo e qualidade industrial do grão e cotejadas com cultivares 

testemunhas. 

A participação da Embrapa na tecnologia foi estimada 85,56%, com resultado dos percentuais 

relacionados às diferentes etapas. Na decisão de cruzamento, segundo o mapeamento da 

genealogia da cultivar, foram identificadas as linhagens ascendentes até não ser encontrado 

germoplasma da Embrapa na busca. O processo de decisão e seleção foi integralmente 

realizado pela Embrapa, enquanto parte do processo de avaliação foi compartilhado com 

organizações parceiras. A Tabela 4 sintetiza as informações para a cultivar e parentais, e 

respectivas etapas, de acordo como informado na avaliação de impacto de BRS Parrudo 

correspondente ao ano de 2016 (Embrapa Trigo, 2016). 

Para o cálculo de área de adoção, foram retomadas as informações correspondentes aos anos 

de 2013 a 2016 disponíveis na avaliação de impacto de BRS Parrudo (Embrapa Trigo, 2016), em 

que foram consideradas a disponibilidade de sementes; as áreas licenciadas junto aos 

produtores de sementes pela Embrapa Produtos e Mercado; as alterações nas bases de cálculo 

entre anos, com os respectivos motivos, considerando as quebras de safras; as produtividades 

de sementes; os índices de quebra no beneficiamento das sementes; a quantidade utilizada 

para a semeadura e; as taxas de uso de sementes certificadas. Dentro da mesma dinâmica de 

análise, foi realizado o cálculo específico para 2017 e a síntese conjunta do período encontra-

se na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Participação da Embrapa no desenvolvimento do trigo BRS Parrudo, segundo 

parentais e respectivas etapas de desenvolvimento. Embrapa Trigo, 2016. 

Parentais Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

WT 98109 50,0 82,8 

TB0001 50,0 70,0 

76,4 

Etapas Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

Germoplasma 40,0 76,40 

Decisão 10,0 100,00 

Seleção 40,0 100,00 

Avaliação 10,0 50,00 

 85,56 

WT 98109 

Parentais Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

TB108 50,0 70,0 

Embrapa 16 50,0 69,0 

  69,5 

Etapas Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

Germoplasma 40,0 69,50 

Decisão 10,0 100,00 

Seleção 40,0 100,00 

Avaliação 10,0 50,00 

82,80 

Embrapa 16 

Parentais Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

Hulha Negra 25,0 0,0 

CNT 7 25,0 70,0 

Amigo 25,0 0,0 

CNT 7 25,0 70,0 

  35,0 

Etapas Importância Atribuída (%) Participação da Embrapa (%) 

Germoplasma 40,0 35,00 

Decisão 10,0 100,00 

Seleção 40,0 100,00 

Avaliação 10,0 50,00 

69,00 

 

 

Tabela 5. Área licenciada de BRS Parrudo junto a produtores de sementes e produtores de 

grãos. Embrapa Produtos e Mercado, 2017 

Área (ha) 2013 2014 2015 2016 2017 

Licenciada em 

produtores de sementes 

 

 

1.126 

 

12.780 

 

11.371 

 

  4.312 

 

  170 

Estimada em produtores 

de grãos 

       0   5.172 61.836 53.626 13.945 

Total 1.126 17.952 73.207 57.938 14.115 



Em 2013 foram licenciados 1.126 hectares de BRS Parrudo para produtores de sementes. Com 

uma produtividade de sementes 1,08 t/ha, já descontadas a perda de área e a quebra de 

sementes, foi possível estimar em 1.210 toneladas de sementes disponíveis. Considerando 

0,16 t/ha para semeadura e uma taxa de uso de sementes certificadas de 68% calculou-se, 

para a safra de 2014, 5.172 hectares de BRS Parrudo em produtores de grãos em 2014. No 

mesmo ano, foram licenciados 11.371 hectares de BRS Parrudo para produtores de sementes 

que, somados aos produtores de grãos, totalizaram 17.952 hectares de BRS Parrudo no campo. 

Em 2014, com os já indicados 1,08 t/ha de produtividade média, 0,16 t/ha de sementes e 72% 

de taxa de uso, foram semeados em 2015, 61.836 hectares em produtores de grãos, mais 

11.371 hectares licenciados para produtores de sementes, totalizando 73.207 hectares.  

Até então, foi possível identificar um crescimento contínuo e expressivo da área com BRS 

Parrudo, atribuído à qualidade intrínseca da tecnologia, ao modelo de validação junto aos 

potenciais usuários, concomitantes a um grande volume de sementes básicas produzido pela 

Embrapa, permitindo oferta pública para elevado número de produtores de semente. Uma 

bem-sucedida ação de marketing pela Embrapa e parceiros evidenciando o binômio 

produtividade na lavoura e qualidade na indústria, alavancou o uso da cultivar.  No entanto, a 

susceptibilidade moderada à germinação na espiga identificada no desenvolvimento da 

cultivar acabou revelando-se não tão moderada, mas uma fragilidade capaz de limitar a 

ampliação da área de cultivo. Características gerais da safra de inverno de 2014, que 

apresentou dificuldades climáticas para a cultura do trigo, levaram a uma redução geral da 

área de trigo no Brasil, ademais de potencializarem a percepção de risco para BRS Parrudo, já 

reduzindo a área de produtores de sementes licenciados em 2015, se comparado à 2014)  

Em 2016, aos 53.626 hectares semeados em produtores de grãos foram somados pouco mais 

de 4.000 hectares decorrentes de licenciamento, já mostrando o decréscimo na adoção de BRS 

Parrudo por produtores de sementes, possivelmente pela ausência de demanda firme pela 

cultivar. Em 2017 essa tendência se confirmou e a área licenciada em produtores de sementes 

caiu radicalmente para 170 hectares, sendo inferior mesmo à área licenciada no primeiro ano 

de lançamento e claramente relacionada ao problema da germinação na espiga, incontornável 

do pondo de vista mercadológico. Por outro lado, apesar do ano de 2016 ter sido normal para 

a produção de sementes, os preços praticados na safra foram desestimulantes.  Assim, 

estimou-se a mesma produtividade média de sementes, 1,08 t/ha, e a mesma quantidade para 

a semeadura, 0,16 t/ha. Porém a taxa de uso de sementes certificadas recuou para 50%. Assim 

a área licenciada de 4.312 hectares em 2016, gerou apenas 13.945 hectares em produtores de 

grãos em 2017 que, somados aos 170 hectares de área licenciada, totalizaram pouco mais de 

14.000 hectares de BRS Parrudo em 2017, ainda bastante otimista. Essa área licenciada 

corresponde, na verdade, a apenas 0,28% da área licenciada para a produção de sementes de 

trigo e somente em 4 produtores de sementes. Consulta às declarações de agricultores 

sementes para uso próprio junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento em 

2017 mostra que, de 1258 declarações, apenas 0,23% foram de BRS Parrudo, percentual 

equivalente ao da área licenciada.  

Conhecidos o ganho unitário proporcionado pela tecnologia, a participação da Embrapa na 

tecnologia e a área ocupada a cada ano, foram calculados o ganho líquido por hectare 

correspondente à Embrapa e o consequente benefício econômico gerado pela adoção de BRS 



Parrudo, que caiu rapidamente em 2017 para pouco mais da metade do benefício calculado 

para 2014 (Tabela 6), em consequência dos fatores já elencados. 

Tabela 6. Benefício econômico gerado pela adoção do trigo BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017.  

Ano 

Ganho unitário 
(R$/ha) 

 
(E) 

Participação da 
Embrapa  

(%) 
(F) 

Ganho líquido 
Embrapa 
(R$/ha) 
G=(ExF) 

Área de adoção 
(ha) 

 
(H) 

Benefício 
econômico 

(R$) 
I = (GxH)  

2013 63,92 85,56 54,69 1.126     61.583,70 

2014 46,36 85,56 39,66 17.952   712.057,04 

2015 40,39 85,56 34,55 73.207 2.529.579,77 

2016 54,40 85,56 46,55 57.938 2.696.719,72 

2017 37,63 85,56 32,20 14.115   454.503,00 

 

 

3.3. Fonte de dados 

No âmbito da Embrapa, o levantamento para cálculo do benefício econômico da cultivar de 

trigo BRS Parrudo teve como fontes de informação a Embrapa Produtos e Mercado, o Setor de 

Orçamento e Finanças (SOF) da Embrapa Trigo, o Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento (DPD) e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento da cultivar. No 

âmbito externo, foram consultadas informações de preços e outras séries históricas da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Emater-Ascar (RS), Cepa-Epagri (SC) e o Deral 

(PR). 

  



4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

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

 

4.1. Emprego 

Os indicadores relacionados a ‘Emprego’ não evidenciaram alteração pela adoção da 

tecnologia em 2017 (Tabela 7). Esse resultado é diferente do observado em 2015 e 2016, 

quando identificou-se impacto positivo, especialmente no indicador ‘Capacitação’. Nos anos 

anteriores, isso esteve relacionado ao processo de validação da cultivar e aos treinamentos 

realizados para os produtores licenciados na multiplicação de sementes de BRS Parrudo. Era 

necessário, então, posicionar tecnicamente a cultivar, apresentando suas principais 

características e o manejo adequado para potencializar o seu desempenho. A ausência de 

demanda para capacitações e treinamentos sobre a cultivar remete a diminuição do interesse 

dos agricultores ante novas e melhores cultivares disponíveis no mercado. 

Tabela 7. Impactos sociais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de emprego. Embrapa 

Trigo, 2017.  

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média 
Geral 

Capacitação Sim 0,00 0,00 0,00 
Oportunidade de emprego local 
qualificado 

Sim 0,00 0,00 0,00 

Oferta de emprego e condição do 
trabalhador 

Sim 0,00 0,00 0,00 

Qualidade do emprego Não - - - 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  

 

4.2. Renda 

O indicador ‘Geração de renda’ mostrou um pequeno impacto negativo da adoção da 

tecnologia (Tabela 8), também decorrente de resultados inferiores da BRS Parrudo em relação 

aos entregues por outras cultivares. Dessa forma, na safra 2017, os aspectos positivos 

relatados em outras avaliações já não foram mais observados ou percebidos. Dentre os fatores 

limitantes relatados para BRS Parrudo destaca-se a germinação pré-colheita. Esse aspecto, 

somado às dificuldades gerais da safra, acabaram limitando os ganhos dos agricultores, apesar 

das excelentes características agronômicas e de qualidade tecnológica da cultivar.  

 

Tabela 8. Impactos sociais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de renda e valor. 

Embrapa Trigo, 2017. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 
(**) 

Média 
Geral 

Geração de renda do estabelecimento Sim -0,25 -0,25 -0,25 
Diversidade de fonte de renda Sim  0,00  0,00  0,00 
Valor da propriedade Sim  0,00  0,00  0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  



4.3. Saúde 

Em 2017 não houve alteração em nenhum dos indicadores relacionados à saúde e segurança, 

ocupacional e alimentar, como também observado nas avaliações anteriores (Tabela 9). 

 

Tabela 9.  Impactos sociais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de saúde e segurança 

alimentar. Embrapa Trigo, 2017. 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0,00 0,00 0,00 
Segurança e saúde ocupacional Sim 0,00 0,00 0,00 
Segurança alimentar Sim 0,00 0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  

 

4.4. Gestão e administração 

Nos aspectos relacionados à gestão e administração, o indicador ‘Condição de comercialização’ 

apresentou impacto negativo (Tabela 10), enquanto o indicador ‘Relacionamento institucional’ 

ainda apresentou resultado positivo. O efeito observado na condição de comercialização 

reflete a redução da procura por sementes da cultivar em 2017 e, consequentemente, da área 

semeada com BRS Parrudo, cenário diferente do observado em safras anteriores, quando a 

alta demanda pela tecnologia criou um cenário favorável para venda de sementes da cultivar. 

A relação institucional com produtores de sementes estabelecida no processo de validação 

dessa cultivar criou e reforçou parcerias, as quais mantem-se ativas até o presente momento, 

apesar dos problemas evidenciados na cultivar, corroborando com o efeito observado no 

indicador. Esse efeito deve ser monitorado no licenciamento de outras cultivares de trigo da 

Embrapa, em declínio atualmente. 

 

Tabela 10. Impactos sociais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de gestão e 

administração. Embrapa Trigo, 2017. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média 
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,00  0,00  0,00 
Condição de comercialização Sim -0,80 -0,03 -0,16 
Reciclagem de resíduos Sim 0,00  0,00  0,00 
Relacionamento institucional Sim 0,00  0,08  0,07 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  

 

4.5. Resumo dos resultados 

De modo geral, a adoção do trigo BRS Parrudo em 2017 apontou para um pequeno impacto 

social negativo, com média de -0,12 (Tabela 11), decorrente dos indicadores ‘Geração de renda 

no estabelecimento’ e ‘Condição de comercialização’. A principal conclusão sobre a percepção 

dos produtores acerca da BRS Parrudo envolvendo renda e gestão remete para a proximidade 

do encerramento do ciclo de vida da cultivar, o que será corroborado nos tópicos posteriores.  



 

Tabela 11. Índices de impacto social do trigo BRS Parrudo, estratificados por tipologia de 

produtores. Embrapa Trigo, 2017. 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 

-0,17 -0,11 -0,12 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  

 

4.6. Fonte de dados 

O levantamento dos dados acerca do uso e benefícios da cultivar de trigo BRS Parrudo para o 

cálculo dos impactos sociais foi realizado por meio de entrevistas à produtores de trigo 

classificados como familiares e patronais, distribuídos conforme a Tabela 12. 

 

Tabela 12. Número de consultas realizadas por município e por tipo de produtor. 

Municípios Estado Produtor Familiar Produtor Patronal Total 

Pequeno Médio Grande 

Colorado RS 0 1 0 1 
Cruz Alta RS 0 0 1 1 
Passo Fundo RS 1 2 0 3 
Victor Graeff RS 0 1 0 1 

Total  1 4 1 6 

 

Para a análise do impacto social da adoção do trigo BRS Parrudo foram colhidos dados 

primários a partir de entrevistas com esses produtores, conforme perfis já informados. Para o 

cálculo da média dos indicadores e dos índices de impacto social foram utilizadas as seguintes 

fórmulas: 

Média do Indicador - Produtor Tipo 1 

(PF1 + PF2 +... PFn) / Nº de produtores familiares entrevistados 

Média do Indicador - Produtor Tipo 2 

(PP1 + PP2 +... PPn) / Nº de produtores patronais entrevistados Média geral do Indicador 

(PF1 + PF2 +... PFn + PP1 + PP2 +... PPn) / Nº total de produtores entrevistados 

Média do índice final de impacto - Produtor Tipo 1 

(IFinalPF1 + IFinalPF2... + IFinalPFn) / Nº total de produtores familiares entrevistados 

Média do índice final de impacto - Produtor Tipo 2 

(IFinalPP1 + IFinalPP2... + IFinalPPn) / Nº total de produtores patronais entrevistados  

Média geral do índice final de impacto 

(IFinalPF1 + IFinalPF2... + IFinalPFn + IFinalPP1 + IFinalPP2... + IFinalPPn) / Nº total de 

produtores entrevistados 



Em que: 

PF: valor do indicador para produtor familiar  

PP: valor do indicador para produtor patronal 

IFinalPF: valor do índice de impacto obtido para cada produtor familiar entrevistado  

IFinalPP: valor do índice de impacto obtido para cada produtor patronal entrevista 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

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

 

5.1. Alcance da Tecnologia 

Conforme já informado, a área de abrangência da cultivar de trigo BRS Parrudo foi estimada 

em 14.115 hectares no ano de 2017, distribuída entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná. 

 

5.2. Eficiência tecnológica 

O indicador ‘Uso de agroquímicos/insumos e/ou materiais’ evidenciou pequeno efeito 

negativo do uso da tecnologia, enquanto o indicador ‘Uso de recursos naturais’ alterou-se 

positivamente (Tabela 13). Conforme observado nas avaliações de 2015 e 2016, em 2017 a 

maioria dos entrevistados relata que o manejo de doenças é realizado de forma calendarizada, 

com pouca ou nenhuma distinção entre cultivares. Portanto, o maior número de ingredientes 

ativos e de frequência de aplicações relatado pelos entrevistados provavelmente esteja 

relacionado ao manejo fitossanitário de todas as áreas da propriedade, e não especificamente 

a necessidade de BRS Parrudo, já que em outras avaliações os entrevistados destacam a 

excelente sanidade da cultivar em relação às demais disponíveis no mercado. O indicador ‘Uso 

de recursos naturais’ apresentou-se positivo devido à redução de área cultivada relatada por 

produtores familiares. 

 

Tabela 13. Impactos ambientais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de eficiência 

tecnológica. Embrapa Trigo, 2017. 

Indicadores  Se aplica Média Média Média 
 (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral 

Uso de agroquímicos/insumos/químicos e/ou 
materiais 

Sim 0,00 -0,21 -0,18 

Uso de energia  Sim 0,00 0,00 0,00 

Uso de recursos naturais Sim 1,00 0,20 0,33 

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

 



5.3. Conservação ambiental 

No aspecto conservação ambiental, em 2017 não houve alteração dos indicadores (Tabela 14), 

diferente do observado nas avaliações de 2015 e 2016, quando os produtores relataram que a 

cultivar proporcionava maior aporte de palhada ao solo em relação a outras cultivares, e que 

essa palhada seria mais persistente. Nesta última safra, esse efeito não foi descrito pelos 

entrevistados, o que pode estar relacionado mais com a condição ambiental desfavorável para 

o desenvolvimento do cultivo do trigo e menos com a cultivar em questão, não permitindo aos 

produtores o discernimento dessas características a campo. 

 

Tabela 14. Impactos ambientais do trigo BRS Parrudo, segundo indicadores de conservação 

ambiental. Embrapa Trigo, 2017. 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média 
Geral 

Atmosfera Sim 0,00 0,00 0,00 
Capacidade produtiva do solo Sim 0,00 0,00 0,00 
Biodiversidade Sim 0,00 0,00 0,00 
Água Sim 0,00 0,00 0,00 
Geração de resíduos sólidos Não 0,00 0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) ** Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)  

 

5.4. Resumo dos resultados 

Segundo a percepção dos entrevistados, a adoção do trigo BRS Parrudo proporcionou impacto 

ambiental positivo, com média geral de 0,10 (Tabela 15), com maior contribuição de 

produtores familiares, de tipo 1, sendo indicador mais destacado o relacionado ao indicador 

‘Uso de recursos naturais’. Para os produtores patronais, de tipo 2, observou-se um pequeno 

impacto negativo relacionado ao indicador ‘Uso de agroquímicos/insumos/químicos e/ou 

materiais’. 

 

Tabela 15. Índices de impacto ambiental do trigo BRS Parrudo, estratificados por tipologia de 

produtores. Embrapa Trigo, 2017. 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 

0,75 -0,04 0,10 

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

 

5.5. Fonte de dados 

Para a análise do impacto ambiental da adoção do trigo BRS Parrudo foram utilizados os 

mesmos procedimentos relatados no item 4.6. 

 

  



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

INSTITUCIONAL 

A cultivar BRS Parrudo, no momento de seu lançamento, apresentou como pontos de 

destaque a maior aproximação com produtores de sementes, pelo expressivo número de 

licenciados, e a disponibilidade de trigo de alta qualidade e produtividade. Esses destaques 

decorrem, além da qualidade da tecnologia, da retomada do processo de licenciamento de 

cultivares por edital de oferta pública, e da metodologia de validação com potenciais clientes 

aprimorada, tais como capacitação, sistema informatizado de validação e acompanhamento 

pós-venda. Foi a cultivar com a quarta maior área de sementes no Rio Grande do Sul, motivada 

também pela ampliação da produção de sementes básicas e os licenciamentos nas categorias 

subsequentes. Assim, houve ampla divulgação do material para potenciais clientes, de modo 

que o processo de difusão para produtores rurais foi facilitado pela maior dispersão desses 

multiplicadores e potencializado pelo trabalho comercial de cada um.  

Ademais, o processo de capacitação ligado ao licenciamento permitiu que estes clientes 

tivessem as melhores informações para poder realizar o plantio e manejo adequado do 

material, reduzindo possíveis erros na condução da safra ligada ao BRS Parrudo. O software de 

validação que foi produzido para licenciados da cultivar dar notas para suas características e 

contatar a Embrapa, o que permitiu maior aproximação com os clientes.  

As equipes de transferência de tecnologia, quando identificadas questões que necessitavam de 

maior atenção entravam em contato com os licenciados auxiliando-os na medida do possível. 

Foi dessa forma que os primeiros relatos de suscetibilidade à germinação pré-colheita 

começaram a aparecer e, de alguma forma, travar o avanço da cultivar. Assim, durante o 

avanço no mercado, safras com chuvas na colheita foram retirando BRS Parrudo do portfólio 

dos produtores de sementes. As boas características de produtividade e qualidade industrial 

não foram páreo para os riscos percebidos pelo uso da cultivar. 

De todo modo, esse formato de atuação tem sido replicado nos lançamentos de cultivares de 

todos os programas de melhoramento da Embrapa Trigo. 

 

7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

De acordo com as análises, nos primeiros anos de adoção, a tecnologia promoveu impactos 

positivos para os beneficiários sob aspectos econômicos, sociais e ambientais, devido à boa 

produtividade, característica de destaque da cultivar. O estudo do impacto da tecnologia após 

três anos, período mínimo para identificação de impactos na sociedade, conforme 

metodologia utilizada, reforça elementos importantes para lançamentos futuros de cultivares 

da Embrapa: o lançamento forte de uma cultivar, com vários produtores de sementes 

licenciados e expressiva área e quantidade de sementes, permite uma expansão rápida da 

adoção da tecnologia e o retorno dos valores investidos no desenvolvimento da tecnologia 

mais rapidamente.  

Ainda nos primeiros anos, o processo de validação da cultivar junto aos produtores de 

sementes contemplou atividades de capacitação. Essas ações, além de transmitir as 

informações relativas a tecnologia, estreitaram as relações da Embrapa com esse público, 

aspectos que foram percebidos de forma positiva pelos produtores. Sob o ponto de vista de 

condição de comercialização, o trabalho de posicionamento da cultivar proporcionou grande 



demanda da tecnologia, o que favoreceu a comercialização das sementes da cultivar BRS 

Parrudo. Do ponto de vista ambiental, a principal contribuição dessa tecnologia está na 

manutenção ou melhoria da capacidade produtiva do solo, que se reflete em benefícios 

indiretos no sistema de produção em longo prazo.  

No entanto, os diferenciais de BRS Parrudo, alta produtividade aliada à alta qualidade de 

panificação, não representaram quebra de paradigma para o produtor rural em termos de 

modificação do sistema de produção. Dessa maneira, os impactos sociais e ambientais foram 

modestos, com destaque para os já citados itens de capacitação e capacidade produtiva do 

solo.  

Finalmente, em 2017 apareceram também impactos sociais e ambientais negativos, 

envolvendo renda, gestão e uso de agroquímicos, certamente contributivos a proximidade do 

encerramento ciclo de vida de BRS Parrudo. 

 

8. CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

 

8.1 Estimativa dos Custos 

A estimativa dos custos para obtenção de BRS Parrudo foi realizada pelo estabelecimento de 

indicadores e bases de rateio fundamentadas na análise do processo, em informações 

coletadas, e em análises subjetivas de pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da 

tecnologia. Alguns fatores dificultam a identificação destes custos, tais como mensuração de 

tempo de pessoal envolvido, valoração de conhecimentos e experiência da equipe envolvida, 

entre outros. Ao longo do processo de desenvolvimento de uma cultivar, os custos variam 

conforme a etapa. A Figura 2 apresenta quais foram essas etapas para BRS Parrudo enquanto a 

próxima seção apresenta o procedimento de cálculo. 

 

Figura 1 – Fases associadas ao melhoramento, produção de sementes e transferência de 

tecnologia do trigo BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017. 

 

  



8.1. Procedimento de cálculo 

O cálculo do custo da tecnologia engloba pessoal, custeio, depreciação, gastos administrativos 

e com transferência da tecnologia, segundo proposto por Ávila et al (2008). 

Custo de Pessoal – Referente ao dispêndio em recursos humanos: remuneração anual bruta 

somado à encargos sociais da equipe envolvida na geração e transferência da tecnologia. Para 

isso, foram levantados dados da equipe de Embrapa que envolvida em cada etapa, bem como 

cargo e tempo alocado a esse trabalho. Destaca-se que, para a fase de multiplicação, foram 

incluídos somente custo de multiplicação de sementes do melhorista e genética, 

correspondente ao tempo de pessoal nos ensaios preliminares locais (EPL) e ensaios de valor 

de cultivo e uso (VCU). Não foram considerados os custos da semente básica e semente 

certificada (C1 e C2), pois tais custos de multiplicação são remunerados pelo valor recebido 

pela semente. Para o ano de 2017 foram considerados os valores conforme a Tabela de Custo 

de Mão-de-Obra (base novembro de 2017), parte da Resolução Normativa Nº 16, de 

22/12/2016. 

Custeio da Pesquisa – Gastos anuais com a geração de cultivares de trigo (exceto pessoal), 

estimados com base no orçamento de subprojetos ou planos de ação e rateado entre as 

cultivares lançadas no período. De acordo com o líder do projeto, 48% do valor está ligado à 

criação de novas cultivares. Foram somados também os valores aportados por parceiros. 

Depreciação de Capital – Corresponde à depreciação anual de todos os bens da Embrapa Trigo, 

distribuída de acordo com o esforço de pesquisa da unidade para geração da tecnologia. Foi 

calculado com base nos setores utilizados em cada etapa da pesquisa, a partir de informações 

fornecidas pelo Setor de Orçamento e Finanças (SOF) da Unidade. 

Custos de Administração – Referem-se a uma parcela dos custos fixos que são atribuídos à 

tecnologia. Foi calculado com base no percentual de 15% dos valores de custeio para os anos 

de 2001-2006, 30% para os anos de 2007-2011, 30% dos valores de transferência de tecnologia 

para os anos 2013-2014 e 15% para 2015, 2016 e 2017 (houve alteração nos percentuais na 

Unidade). Para o ano de 2012, foram calculados com base na média dos valores de 2011 e 

2013, uma vez que a partir de 2012 não havia mais custeio do projeto de melhoramento para a 

cultivar, lançada naquele ano, enquanto as ações de TT começaram apenas em 2013. Para 

2017 foram considerados os valores conforme a tabela de contrapartidas utilizada para cálculo 

de custos de infraestrutura em cooperações, convênios e contratos. 

Custos de Transferência Tecnológica – São os custos para difundir e viabilizar a adoção da 

tecnologia. A equipe de Transferência de Tecnologia informou os custos para produção de 

materiais gráficos, dias de campo, participação de eventos, e outras ferramentas utilizadas.   

Os custos desses itens, exceto pessoal, foram atualizados utilizando o IGP-DI (índice geral de 

preços – disponibilidade interna). Para 2017, utilizou-se esse índice acumulado até 20/12/2017 

e correspondente a -1,15%. Para pessoal a variação foi positiva em 16.08%. 

O processo de desenvolvimento do produto contemplou cinco etapas, além de mais uma para 

a transferência de tecnologia, conforme segue: Etapa 1 – Relacionada ao cruzamento, 

polinizações e condução do material segregante. Duração: 7 anos; Etapa 2 - Atividades de 

avaliação dos materiais, concomitante ao período de observações de cruzamento e 

estabilização da etapa anterior. Duração: 1 ano; Etapa 3 - Condução de atividades de manejo e 

avaliação das linhagens sob diferentes manejos, em experimentos conduzidos por 



pesquisadores da área de manejo. Condução de ensaios de valor de cultivo e uso (VCU); para 

fins de registro da cultivar. Condução de ensaios de distinguibilidade, homogeneidade e 

estabilidade (DHE) para fins de proteção da cultivar Duração: 3 anos; Etapa 4 - Sistematização 

de dados e elaboração dos processos de registro e proteção da cultivar no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Duração: 1 ano; Etapa 5 - atividades de 

propagação do material, envolvendo a produção de semente do melhorista, semente genética 

e semente básica. Duração: variável, mas não menos de 5 anos; Etapa 6 – Ações de 

transferência de tecnologia. Duração: 5 anos.  

A Tabela 16 apresenta de forma agregada os valores de custeio nas categorias mencionadas. 

Tabela 16. Custos de desenvolvimento do trigo BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017. 

Ano Pessoal Custeio Depreciação Administração 
Transferência 

de tecnologia 
Total 

2001 159.595,81 22.102,27 56.494,14 3.315,34 - 241.507,57 

2002 129.426,48 22.658,04 38.430,44 3.398,71 - 193.913,66 

2003 117.756,28   22.196,77 15.800,52 3.329,52 - 159.083,08 

2004 104.933,82  22.180,18 37.796,77 3.327,03 - 168.237,80 

2005 103.192,59 22.079,22 24.868,29 3.311,88 - 153.451,99 

2006 111.203,05 22.120,26 39.322,10 3.318,04 - 175.963,44 

2007 123.803,37  22.385,96 25.966,34 6.715,79 - 178.871,47 

2008 72.989,61  21.962,35 68.590,43 6.588,70 - 170.131,09 

2009 269.217,92 55.028,45 101.366,38 16.508,54 - 442.121,29 

2010 264.602,30  47.701,01 124.377,93 14.310,30 - 450.991,54 

2011 258.656,68  43.839,44 162.862,24 13.151,83 - 478.510,18 

2012 234.030,79 - 212.035,18 9.322,17 - 455.388,15 

2013 112.987,79  - 26.499,89 6.047,07 20.156,88 165.691,63 

2014 108.029,88  - 20.283,21 8.869,16 29.563,85 166.746,09 

2015 98.446,12 - 20.209,40 2.496,20 16.641,35 137.793,07 

2016 119.061,51  - 26.753,20 10.700,67 9.917,62 166.433,00 

2017 138.206,66 - 26.445,54 10.577,61 9.803,57 185.033,38 

Total 2.526.140,66 324.253,96 1.028.101,99 125.288,55 86.083,28 4.089.868,43 

 

O maior percentual de custo é aquele relativo a pessoal (61,77%), o que é esperado, 

considerando a natureza de atuação da Embrapa e a elevada necessidade de capital intelectual 

empregada no processo de melhoramento e mesmo para posicionamento e difusão do 

material. Em segundo lugar encontram-se os custos de depreciação, que representaram 

25,14% do total, seguidos pelos valores de custeio (7,93%), custo de administração (3,06%) e 

transferência de tecnologia (2,10%). Não foram considerados nos custos os valores relativos a 

investimentos iniciais ligados à infraestrutura necessária para o processo de pesquisa (terras, 

veículos, maquinário, estrutura física construída, entre outros). Dessa maneira, os custos 

apresentados são os custos anuais, o que, nas análises de rentabilidade, não é o habitual.  

De forma complementar, a Tabela 17 apresenta os dados da relação Benefício-Custo, 

cotejando o benefício econômico (já apresentado) e o custo de desenvolvimento. 

 

 



Tabela 17. Análise de custo-benefício do trigo BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017. 

 

                              
Como é normal em qualquer cultivar, o longo período de desenvolvimento da tecnologia leva 

grande espaço de tempo sem retorno (2001-2012 no caso em questão), mas que após o 

período de inserção da cultivar no mercado (2 a 3 anos), o benefício retornado para a 

sociedade inicia a compensação do custo de desenvolvimento. Corroboram com essa análise a 

Taxa Interna de Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Relação Benefício Custo (R 

B/C) apresentadas para o BRS Parrudo na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Taxa interna de retorno, relação benefício/custo e valor presente líquido do trigo 

BRS Parrudo. Embrapa Trigo, 2017. 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

11,59% 1,48 R$ 1.110.958,74 

 

Para do VPL, foi considerado o início do trabalho com a cultivar em 2001, frente aos valores 

atualizados pelo IGP-DI para o período atual (dezembro/2017) e uma taxa de atratividade de 

6%, que permitiu um resultado positivo de R$ 1.110.958,74. Dessa maneira é possível indicar 

que os benefícios econômicos gerados para a sociedade são maiores que os custos de 

investimento realizados. A relação benefício/custo seguiu a mesma lógica de atualização dos 

valores pelo IGP-DI, e identificou-se que para cada unidade monetária investida na tecnologia, 

foi gerado 1,48 unidades de retorno.  

Ano Custo da tecnologia (R$) 

(C) 

Benefício econômico (R$)

(B) 

 

B-C (R$) 

2001 241.507,57 - (241.507,57) 

2002 193.913,66 - (193.913,66) 

2003 159.083,08 - (159.083,08) 

2004 168.237,80 - (168.237,80) 

2005 153.451,99 - (153.451,99) 

2006 175.963,44 - (175.963,44) 

2007 178.871,47 - (178.871,47) 

2008 170.131,09 - (170.131,09) 

2009 442.121,29 - (442.121,29) 

2010 450.991,54 - (450.991,54) 

2011 478.510,18 - (478.510,18) 

2012 455.388,15 - (455.388,15) 

2013 165.691,63 61.583,70 (104.107,93) 

2014 166.746,09 712.057,04 545.310,95 

2015 137.793,07 2.529.579,77 2.391.786,69 

2016 166.433,00 2.696.719,72 2.530.286,72 

2017 185.033,38 454.503,00 269.469,62 

Total 4.089.868,43 6.454.443,20 2.364.574,79 



9. CICLO DE VIDA  

O ciclo de vida de um produto é associado a diferentes fases: introdução, crescimento, 

maturidade e declínio (Kotler, 1998). Essas fases são normalmente traduzidas pela capacidade 

de geração de caixa, decorrente de vendas. De fato, as vendas de sementes básicas de BRS 

Parrudo e os licenciamentos nas categorias subsequentes pela Embrapa Produtos e Mercado 

geraram arrecadação de R$ 1.703.120,00 entre 2013 e 2017, mostrando que ações táticas bem 

executadas na comercialização de ativos podem render não apenas benefícios calculados, mas 

principalmente arrecadação direta para a Embrapa. No entanto, para remeter ao conteúdo 

abordado e aos indicadores obtidos nos tópicos anteriores, nesta análise é entendido o ciclo 

de vida pela área de adoção e pelo benefício econômico gerado por BRS Parrudo, cotejados 

com os custos de desenvolvimento e transferência de tecnologia (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Ciclo de vida do trigo BRS Parrudo, segundo área de semeadura e benefícios 

econômicos gerados, cotejados com os custos associados à tecnologia. Embrapa Trigo, 2017 

 

Em trigo, as cultivares adquirem maior ou menor importância de acordo com o tempo que 

estão no mercado, e seu ciclo de vida pode ser variável, em função do interesse dos 

produtores de sementes, dos agricultores e da indústria moageira. Aspectos relacionados à 

estabilidade de produção, qualidade industrial e sanidade são decisivos para que o ciclo de 

uma cultivar seja mais longo ou mais curto, diferentemente da soja, cuja troca da cultivar, em 

larga medida, se dá pela pressão do obtentor (Silva, 2010). 

Nas fases de introdução e de crescimento, cultivares são consideradas tecnologias inovadoras 

pelo mercado consumidor. Todavia, nas fases de maturidade e de declínio, as cultivares 

geralmente já estão consolidadas, a maioria dos agricultores já as acessaram, deixando de ser 

novidade. As empresas de sementes tentam se diferenciar umas das outras acessando o maior 



número de cultivares novas, buscando lucros durante a fase de crescimento, quando os preços 

são maiores e a concorrência menor. O tamanho da empresa diferencia a capacidade de 

acesso às novas cultivares de trigo que, em média, apresentam em seu portfólio de quatro a 

oito cultivares, porém, empresas de grande porte chegam a ter mais de 12 cultivares. Acosta 

et al. (2002) mostraram que o desempenho das empresas de sementes podia ser medido pela 

escala de produção e pela fase do ciclo de vida das cultivares que comercializavam. Nas safras 

2008, 2009 e 2010, 86 cultivares foram inscritas para a produção de sementes. As cultivares 

novas, com até três anos de lançamento, representaram 26%, 18% e 16%, respectivamente. 

Por outro lado, as cinco cultivares mais cultivadas corresponderam a mais de 70% nas safras 

2009 e 2010 e estavam em fase final de crescimento ou na maturidade (Silva 2010). Wetzel 

(1997) e Acosta (2002), também constataram predominância de poucas cultivares na área 

cultivada de trigo. 

O grupo de novas cultivares engloba os lançamentos dos obtentores vegetais, que, 

geralmente, ocorrem todos os anos e que compõem o processo de inovação na cadeia do 

trigo. Cultivares novas, evidentemente, necessitam de adequada estratégia de divulgação e de 

um departamento comercial estruturado, pois serão apresentadas aos agricultores. Por outro 

lado, permitem preços mais elevados e diferenciação às empresas.  

Quando do final do desenvolvimento e da introdução, BRS Parrudo foi trabalhado dentro de 

um modelo de validação de cultivares que supria lacunas identificadas na Embrapa Trigo até 

então: velocidade de resposta ao cliente, capacidade de oferta e melhoria da imagem da 

Unidade. Destacou-se a participação de potenciais licenciados, 46 no total, no 

desenvolvimento e posicionamento da cultivar e o avanço na produção de sementes, com 

mais de 100 toneladas em oferta pública quando do lançamento. Dessa forma, BRS Parrudo 

teve início de ciclo de vida adequado, dentro das possibilidades e limitações da Embrapa, com 

as características intrínsecas e de atendimento ao mercado já abordadas nos tópicos 

anteriores, principalmente o rendimento de grãos na lavoura e a qualidade industrial para 

panificação. Ao chegar a fase de crescimento, quando a foi a quarta cultivar em área para 

produção de sementes, um único fator crítico, a suscetibilidade à germinação pré-colheita, 

propiciou uma maturidade efêmera, imediatamente entrando em declínio, como resposta do 

mercado a um produto que não atendia mais às expectativas e necessidades dos públicos a 

quem se destinava. Caso fosse detectada ainda na validação, a cultivar fatalmente entraria em 

declínio mesmo após à fase de introdução. Por outro lado, se detectada tardiamente na 

maturidade, as externalidades negativas para a Embrapa seriam maiores e difíceis de 

contornar, com repercussões ao próprio programa de melhoramento. De todo modo, a cultivar 

foi um marco ao aliar produtividade e qualidade industrial, propiciou elevada arrecadação 

direta para a Embrapa pela venda de sementes e arrecadação de royalties, teve relação 

benefício/custo positiva e também é componente de muitos cruzamentos na Embrapa e em 

outros obtentores, transmitindo suas características positivas em novas cultivares no futuro.  
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