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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1. Nome/Título

Aplicação de revestimentos biodegradáveis na conservação do coco verde

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa

Eixo de Impacto do VI PDE

x Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária
Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia
Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas
Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural
Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento
Não se aplica

1.3. Descrição Sucinta

A  tecnologia  se  materializa  em  um  revestimento  biodegradável  desenvolvido  para
promover a conservação pós-colheita do coco verde in natura. Ela foi gerada, lançada e adotada
em 2016 em decorrência de demanda específica vinda do setor produtivo para que se conseguisse
o  aumento  da  vida  útil  do  coco  verde,  visando  essencialmente  os  mercados  externos.  O
relativamente  curto  tempo  de realização  dos processos  de geração,  lançamento e  adoção da
tecnologia se explica pelo fato de que a Embrapa Agroindústria de Alimentos acumulou amplas
experiências nesta área de conhecimento nos anos anteriores a 2016.

De fato, a Embrapa Agroindústria de Alimentos vem, desde o início da década de 2000,
acompanhando  os  avanços  científicos  sobre  as  características  e  a  aplicação  de  revestimentos
biodegradáveis. No período de 2004 a 2007, ela liderou uma parceria com a Embrapa Hortaliças e
a Universidade Estadual de Campinas nesta área de conhecimento. Tal parceria foi motivada pelo
apoio  à  elaboração  de  uma  tese  de  doutorado  bastante  instrutiva  sobre  a  natureza  desta
tecnologia (Resende, 2007).

Depois  de  2007,  a  Embrapa  Agroindústria  de  Alimentos  continuou  aprofundando  seus
conhecimentos  sobre  os  revestimentos  biodegradáveis  testando  diferentes  substâncias  e
validando a sua eficiência. Quando chegou em 2016 a demanda por uma solução voltada para a
ampliação da vida  útil  do  coco verde,  tornou-se  viável  a  geração da tecnologia  em um curto
período  de  tempo.  O  fato  é  que  o  coco  verde  é  comercializado  sem  uso  de  revestimento
biodegradável algum, sendo muitas vezes comercializado à granel  e em algumas em caixas de
papelão. O coco verde perde qualidade facilmente, uma vez que com apenas 7 a 10 dias os frutos
ficam enrugados e o albúmen líquido que fica na parte interna do fruto diminui drasticamente de
volume. Essas características de baixa vida útil fazem com que o fruto tenha que ser rapidamente
comercializado sob pena de ter sua qualidade visual e nutricional abaixo dos padrões de exigência
dos consumidores.

As  etapas  de  aplicação  da  tecnologia  de  revestimento  biodegradável  consistiram  em,
inicialmente, higienizar os cocos verdes seguida da imersão na solução filmogênica à base de um
polissacarídeo e outros compostos de modo a reduzir a perda de água e possibilitar manter o valor
nutricional da água existente no interior dos frutos. Após a secagem do revestimento, o produto
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pode ser embalado e armazenado para comercialização nos mercados nacional e internacional. O
revestimento  biodegradável  pode  ser  aplicado  em diversas  frutas  exigindo  a  identificação  da
formulação  adequada  com  seus  respectivos  compostos  adjuvantes  ajustada  às  características
fisiológicas de cada fruta. Trata-se de uma tecnologia simples, de fácil aplicação e baixo custo. O
custo final da aplicação do revestimento é da ordem de R$ 0,08 – 0,10 (oito a dez centavos de
real) por fruto. Esta tecnologia é de fácil acesso aos produtores rurais uma vez que eles mesmos
podem adquirir os compostos no mercado e elaborar a solução filmogênica que se transformará
no revestimento biodegradável. É importante frisar que no caso de exportação de coco verde, faz-
se necessário o uso de temperatura de refrigeração (13ºC) e controle de umidade relativa entre
85% e 88%.

“Os revestimentos biodegradáveis desempenham funções de conservação semelhantes aos
polímeros sintéticos, atuando como barreira física para trocas bidirecionais de O2, vapor de água,
CO2 e etileno. Os benefícios proporcionados pela aplicação de revestimentos em frutos intactos e
minimamente processados incluem redução no processo de amadurecimento e escurecimento,
atrasos no desenvolvimento da coloração, do flavor e na perda de firmeza, redução na perda de
umidade, no metabolismo e nas reações oxidativas.” (RESENDE, 2007).

No caso do coco verde, a tecnologia permite manter a aparência do fruto, como se tivesse
sido recém colhido, diferente dos produtos de origem asiática que chegam à Europa com injúrias
mecânicas provocadas na casca. “A água de coco verde é extremamente perecível após a colheita
dos  frutos  e  sua  qualidade  está  diretamente  relacionada  às  condições  do  ambiente  de
armazenagem. Portanto, são necessárias tecnologias que permitam a conservação do coco verde
por um período superior a trinta dias para que o fruto possa ser exportado e comercializado
mantendo a água em condições apropriadas para o consumo ao natural.” (RESENDE, 2007).

Todos  esses  atributos  constituem  o  diferencial  apresentado  pela  tecnologia  em
comparação com as práticas adotadas pelos concorrentes asiáticos. Com a difusão da tecnologia, o
Brasil pode se tornar um país competitivo e melhorar sua posição no mercado internacional do
coco verde.

1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2016

1.5. Ano de Lançamento: 2016

1.6. Ano de Início da adoção: 2016

1.7. Abrangência da adoção:

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul
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1.8. Beneficiários

A solução filmogênica transferida, e objeto desta avaliação de impacto, foi adotada pela
Fazenda Coco do Vale, localizada em Petrolina-PE, a partir da procura pelo seu proprietário que
necessitava de uma tecnologia que aumentasse a vida útil do coco verde de modo a permitir a
exportação de seus frutos sem redução da qualidade. Os beneficiários potenciais dessa tecnologia
são  produtores,  comerciantes  e  exportadores  de  coco  verde  que  necessitam  comercializar  o
produto para longas distâncias e que precisam garantir a manutenção da qualidade da água de
coco no destino para consumo. Para promover a difusão a outros empreendedores, sugere-se que
a Embrapa deve elaborar um plano de divulgação da tecnologia diretamente junto aos agentes da
cadeia  produtiva  do  coco  interessados  na  exportação  do  coco  verde.  Novos  cursos  sobre  a
tecnologia foram ministrados e em havendo adoção poder-se-á incluir nas futuras avaliações de
impacto.  É  importante  frisar  que  esta  tecnologia  já  foi  repassada  para  diversas  empresas  e
produtores  de coco  verde,  somente  no  ano  de  2018  e  2019  foram pelo  menos  5  empresas.
Entretanto,  estas  empresas  e/ou  produtores  rurais  não  possuíam  condições  mínimas  para
implementação da tecnologia ou não quiseram aportar recursos financeiros para tal. No caso das
empresas que não produzem coco e somente comercializam o fruto, o custo para implementação
desta tecnologia fica mais elevado uma vez que estas normalmente se localizam nas cidades. É
importante frisar que o custo de mão-de-obra e de infraestrutura, nas zonas urbanas são sempre
superior ao das zonas rurais. Este produtor que absorveu a tecnologia é um grande produtor de
coco verde e está localizado numa zona do país que possui exportação de frutas, sendo mais fácil
o acesso às empresas de logística portuária e consequentemente de exportação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

O Brasil é o 5º país produtor de coco com 2,34 milhões de t/ano, atrás da Indonésia (18,9
milhões de toneladas) que se destaca como o maior produtor mundial, seguido por Filipinas (14,0
milhões de toneladas), Índia (11,46 milhões de toneladas) e Sri Lanka (2,57 milhões de toneladas),
conforme dados de 2017. No mundo essa estimativa era de 61,1 milhões de toneladas (FAO,
2019).

O maior importador de coco fresco é a China com 36% do mercado, seguida por Tailândia,
Malásia, Estados Unidos e Cingapura. Esses países dominam mais de 80% do mercado importador
mundial. O Brasil, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2014 importou 13,7 mil toneladas de coco
seco,  sem  casca,  ralado,  no  valor  de  19,6  milhões  de dólares.  Os  principais  fornecedores  ao
mercado brasileiro  têm sido as  Filipinas  e  Indonésia  (mais  de 70% das  compras),  seguidos de
Vietnã, Sri Lanka, Cingapura, Tailândia, Malásia e dentre outros, conforme relataram Martins &
Jesus Júnior (2013). A importação de coco seco desidratado e parte da produção de coco no Brasil
são destinados às agroindústrias para produção principal de coco ralado e de leite de coco. A
produção interna de coco verde é destinada ao consumo de água de coco servida diretamente no
próprio fruto ou industrializada. O segmento de água de coco tem crescido nos últimos anos nos
mercados  interno  e  externo,  associado  à  qualidade  de  vida  e  saúde.  Já  em  outros  países  a
produção de coco tem sido destinada a produção de óleo e coco seco desidratado, relataram
Martins & Jesus Júnior (2013).

Em termos de exportação a Indonésia e Vietnã perfazem mais de 50% das exportações,
seguidos da Malásia, Índia e Tailândia que complementam 84% do mercado internacional. O Brasil
exporta coco fresco e água de coco principalmente para Holanda, Portugal, Espanha e Estados
Unidos. No período de 2005 a 2013 constatou-se um volume médio de frutos exportados ao redor
de  200  mil  quilos  de  coco,  verificaram  Martins  &  Jesus  Júnior  (2013).  Um  grande  mercado
consumidor,  pouco  explorado  pelos  produtores  e  industriais  brasileiros  apesar  da  expressiva
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produção no país. Esse volume de coco verde perfaz entre 80.000 e 100.000 cocos, quantidade
essa bem irrisória e que indica o potencial que se pode avançar com o uso da tecnologia para
ampliar os volumes de exportação de coco verde.

No ano de 2018 os produtores brasileiros de coco produziram juntos 1.564.500 mil frutos
de coco gerando um valor da produção de R$ 972.962,00 mil.  O gráfico 1, à seguir,  mostra a
evolução da produção nos anos de 2011 à 2018 onde se verifica uma queda da produção entre os
anos de 2014 e 2017, sinalizando uma pequena recuperação em 2018, segundo levantamento da
Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2019).

Gráfico 1. Quantidade produzida de coco da baia no Brasil e UF, em mil frutos, de 2011 a 2018.
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

Em 2018 os estados brasileiros que mais contribuíram em termos de produção foram, em
ordem decrescente, o estado da Bahia, com 344.782 mil frutos; Ceará, 254.161 mil frutos; Pará,
191.825 mil  frutos;  Sergipe,  174.364 mil  frutos  e Pernambuco,  139.516 mil  frutos (Gráfico  1).
Outros estados também contribuem para a produção de coco, à exceção dos estados do Amapá,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal que não apresentaram produção. O mercado
interno brasileiro do coco se caracteriza pela produção em pequena escala (85% da produção).
Estima-se que o destino da produção seja o seguinte: 35% destinam-se às agroindústrias, que
produzem  principalmente  coco  ralado  e  leite  de  coco;  35%  do  coco  fresco  destinam-se  aos
mercados  Sudeste/Sul  e  30% restante  ficam  no  mercado  nordestino  (Martins  & Jesus  Júnior,
2013). 

No ano de 2018 o rendimento médio da produção, em frutos por hectare, apresentou o
estado de Pernambuco em primeiro lugar com 18.859; 2º Rio de Janeiro, 16.290; 3º Espírito Santo,



6

15.545; 4º Minas Gerais, 14.943 e Mato Grosso, 12.821. O Gráfico 2 apresenta a evolução desses
rendimentos  médios  no  período  de  2011  a  2018.  Estes  e  outros  seis  estados  apresentaram
rendimento médio acima da média nacional que foi de apenas 7.873. Esses dados revelam que há
tecnologia de produção que possibilita altos rendimentos e, por outro lado, há estados que ainda
necessitam se apropriar de tecnologias para melhorar suas produtividades por área, elevando a
média  nacional  e  gerando  maiores  benefícios  para  os  agentes  da  cadeia  produtiva. A
produtividade média do coqueiro-anão irrigado no Brasil é de 30.750 frutos por hectare por ano,
dependendo do nível de tecnologia utilizada pelo produtor (EMBRAPA, 2018). Neste sentido, a
Embrapa em parceria com órgãos de extensão dos estados e entidades do setor podem oferecer
tecnologias e know how para melhorar o estado da arte da produção de coco nacional.

Gráfico 2. Rendimento médio da produção de coco da baia no Brasil e UF, em frutos/ha, de 2011 a
2018.           

 Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

Com a realização desse estudo de avaliação de impacto foi possível identificar impactos
positivos em alguns indicadores socioambientais e de desenvolvimento institucional. A geração de
renda e segurança alimentar são os principais destaques. Já o desenvolvimento institucional, com
índice de 0,40, pontuou positivamente decorrente da participação e apresentação de tecnologia
em evento e publicação de matéria na mídia digital. O impacto ecológico teve indicadores com
pequenos impactos positivos, consumo de água e energia, decorrente da redução do uso desses
recursos em função também da diminuição do processamento do coco destinado à exportação.
Como o revestimento do coco verde é realizado somente para o coco destinado à exportação e
em função da diminuição do volume exportado em 2019 o consumo desses recursos naturais
também foi reduzido.

A adoção da tecnologia de revestimento filmogênico viabilizou tecnicamente a exportação
de coco verde para a Europa nos primeiros anos. Em 2019, porém, ela não foi suficiente para
manter  o  mesmo  nível  de  exportações,  tendo  em vista  que outros  fatores  de custo  também
competem para viabilizar  a exportação para um mercado tão exigente em qualidade e preço.
Como  relatou  o  empreendedor,  seus  custos  de  produção  e  de  transação  comercial  são  mais
elevados quando comparado ao coco asiático exportado para a Europa e isso tem impactado as
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negociações comerciais, apesar de ter tecnologia que garante a boa qualidade da água de coco
para o consumidor europeu.

A tecnologia desenvolvida possibilita a conservação dos frutos por um período de tempo
maior  quando  comparado  ao coco  verde  sem revestimento,  permitindo  que  os  produtores  e
exportadores alcancem mercados consumidores mais distantes dos locais de produção ou ainda
podem armazenar o coco verde por período de tempo maior, o que favorece a comercialização da
fruta para o mercado nacional mesmo em época de pouca demanda, como no inverno.

Em 2019 o pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos teve a oportunidade de
apresentar essa tecnologia na Feira Nacional do Coco - FENACOCO, em Fortaleza, dando maior
visibilidade à tecnologia. 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

Se aplica: sim ( x ) não (   )

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (   )   não (X )

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim ( X )   não (   )

Tabela A - Benefícios Econômicos por Redução de Custos

Ano

Custos
Anterior
R$/Ud

Custo
Atual

R$/Ud

Economia
Obtida 
R$/Ud

Participação
da Embrapa

% 

Ganho Líquido
Embrapa 

R$/Ud 

Área de
Adoção
Unidade

Benefício
Econômico

R$ 

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

2016 0,83 0,07 0,76 70 0,53 15.870 8.442,84

2017 1,05 0,08 0,97 70 0,68 63.170 42.892,43

2018 1,28 0,10 1,18 70 0,83 105.320 86.994,32

2019 1,08 0,08 1,00 70 0,70 12.000 8.400,00

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim (   )   não ( X )

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor Se aplica: sim (   )   não (X )

3.1.5. Análise dos impactos econômicos

A redução de custos caracterizou os impactos gerados pela tecnologia de “Aplicação de
revestimentos biodegradáveis na conservação do coco verde” na Fazenda Coco do Vale em 2019.
As informações e dados coletados nesta fazenda mostraram que, em 2019, ela se evidenciou no
mercado externo.

Para entender  esta  situação,  cabe lembrar  que a  Fazenda Coco do Vale  se  caracteriza
essencialmente por  sua  eficiente  atuação  em dois  mercados  diferentes,  ou  seja,  no mercado
interno e no mercado externo. Tradicionalmente, ela costuma estar presente no mercado interno
(ou nacional) onde suas atividades se intensificam anualmente no período de outubro a junho.
Nos  outros  três  meses  (julho,  agosto  e  setembro),  correspondendo  ao  inverno  no  Brasil,  o
consumo da água de coco se reduz tanto que gera a necessidade de buscar outros mercados. Na
lógica de adequado escoamento da água de coco nestes três meses, a Fazenda Coco do Vale
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orientou seus negócios para a Europa onde o verão corresponde ao período de baixo consumo
brasileiro do produto.

Os mercados de Portugal, Bélgica e Holanda têm chamado bastante a atenção dos gerentes
da Fazenda Coco do Vale. Em 2016, o acesso a tais mercados passou a ser um objetivo estratégico
da empresa. O principal fator limitante era o período de conservação da qualidade da água de
coco no próprio fruto. A manutenção de tal qualidade em processos de exportação e distribuição
do  coco  verde  no mercado  internacional  exigia  imprescindivelmente sua conservação  por  um
período  superior  a  30  dias.  Este  período  era  considerado  o  mínimo  para  viabilizar  o  uso  de
contêineres  refrigerados  em  transporte  marítimo.  Porém,  os  procedimentos  utilizados  pela
Fazenda Coco do Vale podiam garantir um período de apenas 10 dias.

No  mesmo  ano,  ou  seja,  em  2016,  foi  solicitado  o  suporte  técnico  da  Embrapa
Agroindústria de Alimentos para a elaboração da solução filmogênica de revestimento de coco
verde in natura. A tecnologia ficou pronta, adequada e transferida em 2016. Neste mesmo ano,
iniciaram-se as  atividades de exportação e distribuição do coco verde.  Tais  atividades têm se
mantido nos últimos três anos.

Em  2019,  ocorreu  exportação  de  12.000  unidades  de  coco  verde  para  o  mercado  de
Portugal. Ela se tornou viável graças ao uso da tecnologia transferida pela Embrapa Agroindústria
de Alimentos.

De acordo com a metodologia utilizada (a do excedente econômico), as variáveis inseridas
nos  cálculos  foram,  num  primeiro  momento,  consideradas  na  sua  forma  unitária  para,  num
segundo momento, chegar ao benefício econômico decorrente da participação da Embrapa com
base na quantidade total de unidades de coco verde comercializadas. Na avaliação dos impactos
desta tecnologia, a unidade de medida utilizada para a matéria-prima foi a unidade de coco verde.
Vale ressaltar que os cálculos para estimar os indicadores foram feitos nas planilhas do SIDE e,
portanto respeitam os mecanismos que caracterizam essa plataforma (SIDE).

A  estimativa  dos  impactos  de  redução  de  custos  foi  elaborada  a  partir  das  seguintes
variáveis: custo antes da adoção da tecnologia e custo em 2019. Estas variáveis se encontram nas
colunas A e B da Tabela A. Os custos foram obtidos com base nas informações e dados coletados
junto à Fazenda Coco do Vale.

O valor obtido na comercialização de 1 (um) coco verde foi de R$ 4,32 em 2019. Tendo
esse dado como referência,  foram definidos dois cenários (sem e com a tecnologia).  Segundo
informações da Fazenda Coco do Vale, os custos ou perdas puderam ser definidos a 25% (ou R$
1,08) no primeiro cenário e a 2% (ou R$ 0,08) no segundo.

Vale destacar que o custo absoluto do cenário desprovido da tecnologia (ou seja, no caso
da situação anterior à adoção da tecnologia) foi maior do que o outro. A comparação dos dois
custos (sem e com a tecnologia) por unidade de coco verde demonstra objetivamente impactos
benéficos em termos de economia obtida, equivalente a R$ 1,00.

A  partir  dessa  economia,  ficou  possível  estimar  o  ganho  líquido  gerado  graças  à
participação da Embrapa, definida no nível de 70%. A definição de tal nível, correspondente ao
valor absoluto de R$ 0,70, se justifica pelo fato de a tecnologia ter sido desenvolvida e transferida
apenas pela Embrapa.

O ganho líquido foi expresso com referência à unidade de coco verde. Ele permitiu estimar
o  benefício  econômico  total,  decorrente  da  participação  da  Embrapa,  combinando-se  com as
quantidades de coco verde comercializadas em 2019 (12.000 unidades). Tal benefício foi estimado
a R$ 8.400,00. 

3.2. Custos da Tecnologia



9

3.2.1. Estimativa dos Custos

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos

Ano Custos de Pessoal
Custeio de
Pesquisa

Depreciação de
Capital

Custos de
Administração

Custos de
Transferência
Tecnológica

Total

2016 10.254,20 1.820,00 12.000,54 35.083,60 2.796,60 61.954,94
2017 6.234,08 6.318,83 1.584,30 14.137,21
2018 6.334,46 6.420,58 1.579,95 14.334,99
2019 2.851,98 6.583,48 1.053,30 10.488,76

3.2.2. Análise dos Custos

O ano-base para a presente avaliação foi o ano 2019. Mas, vale lembrar que a adoção da
tecnologia se iniciou em 2016.

Os dados de custos, disponibilizados e utilizados no presente relatório, foram coletados por
meio de contatos com colegas da equipe de adequação da tecnologia e dos setores de gestão
financeira, de gestão de pessoas e de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria de
Alimentos.  Eles  foram  tratados  e  analisados  na  perspectiva  de  caracterizar  o  processo  de
desenvolvimento e aplicação da tecnologia de “Aplicação de revestimentos biodegradáveis na
conservação do coco verde”.

A estimativa dos custos foi realizada dentro da abordagem de alocação real de recursos. O
total  dos custos consistiu na soma dos custos diretos e dos custos indiretos cujo conjunto foi
dividido nas seguintes cinco categorias (Ávila, 2006): Custos de Pessoal para a Pesquisa, Custeio de
Pesquisa, Depreciação de Capital, Custos de Administração e Custos de Transferência Tecnológica.

Os “Custos de Pessoal para a Pesquisa” foram definidos como a parte da remuneração
bruta mais encargos sociais,  correspondente ao tempo dedicado por empregados da Embrapa
Agroindústria de Alimentos à execução da atividade de adequação da tecnologia. Essa dedicação
se evidenciou no ano 2016. Nos outros anos (2017, 2018 e 2019), não houve Custos de Pessoal
para a Pesquisa pelo fato de que, nesse período, o tempo dedicado por empregados da Embrapa
Agroindústria  de  Alimentos  a  esta  tecnologia  foi  voltado  totalmente  para  a  atividade  de
acompanhamento do desempenho da mesma.

No que diz respeito ao “Custeio de Pesquisa”, houve um contrato de serviço assinado entre
a Fazenda Coco do Vale e a Embrapa Agroindústria de Alimentos.  De acordo com a proposta
técnica, o valor do serviço foi de R$ 1.820,00. Este valor foi tratado como custeio de pesquisa para
o ano 2016.

Os “Custos de Depreciação de Capital” corresponderam à depreciação de todos os bens da
Embrapa Agroindústria de Alimentos ao longo dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Sua estimativa
foi feita segundo a participação da tecnologia no esforço de pesquisa e ação da Unidade, mediante
a divisão do custo total de Depreciação de Capital pelo número de planos de ação em execução
em cada um desses anos.

Os  “Custos  de  Administração”  referiram-se  a  uma  parcela  dos  custos  fixos  (custos
indiretos) da Unidade que foram atribuídos à tecnologia ao longo do período de 2016 a 2019. Sua
estimativa foi feita segundo a necessidade de atendimento à tecnologia no esforço de gestão da
Unidade, mediante a divisão do custo total de Administração pelo número de planos de ação em
execução em cada um desses anos.

Quanto  aos  “Custos  de  Transferência  Tecnológica”,  eles  consistiram  na  soma  de  duas
categorias de gastos: a) remuneração bruta junto com encargos sociais do pessoal envolvido na
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transferência  da  tecnologia;  b)  gastos  realizados  com  material  de  consumo  pela  Embrapa
Agroindústria de Alimentos para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia sob avaliação. Tais
custos foram estimados para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo caracterizada parte do ano
2016 como a de adequação da tecnologia.

Em 2019, ano-base da presente avaliação, não houve Custo de Pessoal para a Pesquisa
nem Custeio de Pesquisa. Houve apenas os custos de Depreciação de Capital,  Administração e
Transferência  Tecnológica.  O  custo  total,  específico  da  Embrapa,  foi  de  R$  10.488,76,  sendo
estruturado  da  seguinte  forma:  Depreciação  de  Capital  (27,19%),  Administração  (62,77%)  e
Transferência Tecnológica (10,04%).

3.3. Análises de rentabilidade

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo
(B/C) e o valor presente líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno
TIR

Relação Benefício/Custo
B/C (6%)

Valor Presente Líquido
VPL (6%)

4 4 , 7 0 1,37 36.000,00

A Tabela 3.3.2, apresentada abaixo, mostra o fluxo de benefícios e custos associados à
tecnologia de “Aplicação de revestimentos biodegradáveis na conservação do coco verde”. Além
das  três  linhas  contendo  os  resultados  (TIR,  VPL  e  R  B/C),  ela  tem:  a)  quatro  linhas
correspondentes aos anos do período 2016 – 2019; b) quatro colunas onde encontram-se os anos
e os fluxos.

A primeira coluna da Tabela 3.3.2 contém a lista dos anos. As três últimas fornecem as
seguintes informações: a) o fluxo de custos traduz a sequência dos gastos feitos pela Embrapa em
termos  de custos  de  pessoal  para  a  pesquisa,  custeio  de  pesquisa,  depreciação  de  capital,
administração e/ou transferência da tecnologia; b) o fluxo de benefícios se refere à sequência das
contribuições da Embrapa nos benefícios líquidos gerados pela tecnologia; c) o fluxo de benefícios
líquidos corresponde à sequência dos resultados obtidos após a subtração dos gastos da Embrapa
de suas contribuições.

O processo de adequação e adoção da tecnologia se iniciou em 2016 e, deste ano até 2019,
gerou custos reais  para a Embrapa. Foram custos que abrangeram o Custo de Pessoal para a
Pesquisa, o Custeio de Pesquisa, a Depreciação de Capital, os Custos de Administração e os Custos
de Transferência Tecnológica. Os benefícios foram estimados mediante o enfoque do excedente
econômico (Ávila et al., 2006). Os fluxos dos custos e benefícios podem ser analisados segundo
dois períodos.

O primeiro  período correspondeu  ao  ano  2016  ao longo do qual  houve  dois  tipos  de
atividades:  a)  adequação  da  tecnologia;  e,  b)  transferência  da  tecnologia.  A  adequação  da
tecnologia envolveu atividades voltadas para sua adaptação  às realidades da Fazenda Coco do
Vale. A transferência da tecnologia se traduziu pela capacitação de funcionários da Fazenda Coco
do Vale. Para este período, ou seja, para este ano, o custo total foi a soma dos custos de Pessoal
para  a  Pesquisa,  custeio  de  Pesquisa,  depreciação  de  capital,  administração  e  transferência
tecnológica. Como essas duas atividades resultaram na adoção da tecnologia pela Fazenda Coco
do Vale, foram registrados benefícios para o ano 2016.

O segundo período foi o dos anos 2017, 2018 e 2019. Para este período, foram estimados
os benefícios e custos a partir de informações e dados fornecidos respectivamente pela Fazenda
Coco do Vale e Embrapa Agroindústria de Alimentos. Os benefícios foram estimados com base na
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análise da redução de custos na comercialização do coco verde pela  Fazenda Coco do Vale no
mercado externo. O custo total foi estimado como a soma dos custos específicos da Embrapa e
compostos  pela  depreciação  de  capital,  administração  e  transferência  tecnológica.  Convém
observar  que,  neste  período,  não  houve  custos  de  Pessoal  para  a  Pesquisa  nem  custeio  de
Pesquisa já que a adequação da tecnologia foi concluída em 2016.

Os  cálculos  feitos  a  partir  desta  Tabela  revelaram,  para  o  ano  2018,  os  seguintes
indicadores  referentes  aos  fluxos  de benefícios  e  custos  da  tecnologia:  a)  um Valor  Presente
Líquido (VPL) de R$ 36.000,00;  b) uma Taxa Interna de Rendimento (TIR)  de 44,70;  e,  c)  uma
relação Benefício/Custo de 1,37. A positividade do VPL significa financeiramente que a assistência
técnica e o uso comercial da tecnologia merecem ser continuados. Como a TIR alcançou 44,70%,
ela é bastante atrativa dentro da realidade do mercado financeiro brasileiro. O fato de a RB/C ser
superior  a  1  reforça  financeiramente  a  necessidade  de  manter  a  assistência  técnica  e  o  uso
comercial da tecnologia.

Tabela 3.3.2- Fluxo de Benefícios e Custos da tecnologia de “Processo para a aplicação de
revestimentos biodegradáveis na conservação do coco verde”

Ano Custo Total
(R$)

Benefício
(R$)

Benefício líquido
(R$)

2016 61.954,94 8.442,84 - 53.512,10

2017 14.137,21 42.892,43 28.755,22

2018 14.334,99 86.994,32 72.659,33

2019 10.488,76 8.400,00 2.088,76

TIR 44,70

VPL (6%)
Em Reais

36.000,00

R B/C 1,37

4.  AVALIAÇÃO  DOS  IMPACTOS  SOCIOAMBIENTAIS  DE  TECNOLOGIAS  AGROPECUÁRIAS  –
AMBITEC-Agro

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica

Critérios
Se aplica 
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

1. Mudança no uso direto da terra Não - - -
2. Mudança no uso indireto da terra Não - - -
3. Consumo de água Sim 1,0 1,0
4. Uso de insumos agrícola Sim 0,0 0,0
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - -
6. Consumo de energia Sim - 2,5 2,5
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,0 0,0
8. Emissões à atmosfera Sim 0,0 0,0
9. Qualidade do solo Não - - -
10. Qualidade da água Sim 0,0 0,0
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Não - - -
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial ).
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Com  o  emprego  da  tecnologia  foi  necessário  incluir  novas  etapas  de  pós-colheita  ao
processo produtivo, que consistiram em higienização, imersão na solução filmogênica e secagem
em local apropriado (barracão ou packing house). Em razão disso, houve um pequeno aumento na
utilização da água e do consumo de energia elétrica, quando comparada ao conjunto do processo
produtivo anterior. Em 2019, com a diminuição da quantidade de coco que recebeu revestimento
filmogênico, houve redução do consumo de água e energia comparada ao ano anterior.

Os demais critérios não foram alterados ou não se aplicam à tecnologia transferida.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

12. Qualidade do produto Sim 0,0 0,0
13. Capital social Sim 0,0 0,0
14. Bem-estar e saúde animal Não - - -
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

No ano de 2019 não houve alteração sobre esses indicadores.
O critério de ‘Bem-estar e Saúde Animal’ não se aplica a essa tecnologia.

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

15. Capacitação Sim 0,0 0,0
16. Qualificação e oferta de trabalho Sim -0,3 -0,3
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 0,5 0,5
18.  Oportunidade,  emancipação  e  recompensa  equitativa
entre gêneros, gerações e etnias

Sim 0,0 0,0

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

O  proprietário  da  Fazenda  Vale  do  Coco  recebeu  treinamento  para  revestimento
filmogênico  do  coco  verde  oferecido  pelos  empregados  da  planta  piloto  de  pós-colheita  da
Embrapa Agroindústria de Alimentos, em 2016. Foi um curso de curta duração e de nível básico.

Posteriormente,  o  senhor  Edivânio,  proprietário  da  Fazenda  Vale  do  Coco,  replicou  os
conhecimentos  obtidos  durante  o  treinamento  para  seus  empregados  temporários,
parceiros/meeiros e familiares, afetando moderada e positivamente o indicador ‘Qualificação e
Oferta de Trabalho’,  inclusive em função do aumento da contratação de mão-de-obra para as
etapas de colheita e pós-colheita. Passou de 05 para 10 empregados trabalhando nessas etapas.
Em  2019,  com  a  redução  da  venda  para  o  exterior  houve  redução  da  oferta  de  trabalho
temporário e de dedicação de um sócio impactando o indicador de oferta de trabalho. Por outro
lado, a ‘Qualidade do emprego/ocupação’ teve impacto positivo ao oferecer auxílio transporte e
alimentação aos empregados.

Já  em  relação  ao  indicador  ‘Oportunidade  Equitativa’  não  houve  alteração.  Não  há
trabalhadores  com carteira  assinada,  mas  relata  o  proprietário  que  pretende ter  funcionários
registrados quando a empresa crescer.

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 4,0 4,0
20. Valor da propriedade Sim 1,0 1,0
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* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

O emprego da tecnologia possibilitou em termos do aspecto renda, impacto positivo sobre
as  variáveis  ‘segurança’  e  ‘montante’.  Esses  impactos  foram  possíveis  porque  a  tecnologia
aumentou  em  quatro  vezes  o  tempo  de  vida  útil  do  produto,  possibilitando  a  conquista  do
mercado externo (vendas para Europa), o que não era possível antes, pois o coco verde estragava
antes  de  chegar  ao  consumidor  final.  O  consumo  de  coco  verde  é  afetado  pelas  estações
climáticas, isto é, no inverno o consumo de coco verde diminui afetando a ‘estabilidade’ da renda.
Com a tecnologia esse problema foi resolvido, pois quando o consumo interno (no Brasil) se reduz
nas estações do outono e inverno,  o produtor direciona suas  vendas para a Europa que está
vivendo as estações de primavera/verão.  Em 2019, por razões comerciais, a exportação do coco
foi  reduzida  em  quase  50%,  comparada  ao  ano  de  2018,  por  outro  lado  o  volume  total  de
comercialização aumento significativamente no mercado interno incrementando o montante em
torno de 25%.

Já o indicador ‘Valor da Propriedade’ teve alteração positiva em decorrência da valorização
do  coco  para  exportação.  Por  se  tratar  de uma tecnologia  simples  e  de baixo  custo,  não foi
necessário realizar investimentos na propriedade.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

21. Segurança e saúde ocupacional Sim 0,0 0,0
22. Segurança alimentar Sim 6,0 6,0
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

O  indicador  ‘Segurança  Alimentar’  teve  impacto  relacionado  à  garantia  e  aumento  da
quantidade produzida com aumento de 76% nas vendas em relação ao ano anterior.

O indicador ‘Segurança e Saúde Ocupacional’ não sofreu alteração.

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

23. Dedicação e perfil do responsável Sim -1,0 -1,0
24. Condição de comercialização Sim -1,5 -1,5
25. Disposição de resíduos Sim 0,0 0,0
26. Gestão de insumos químicos Sim 0,0 0,0
27. Relacionamento institucional Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Com a introdução da tecnologia e a necessidade de implementação das novas etapas de
pós-colheita que possibilitaram a conquista de novos mercados o indicador ‘Dedicação e Perfil do
Responsável’ foi impactado positivamente com a qualificação dirigida, com maior permanência na
propriedade,  maior  engajamento  familiar  e  a  necessidade  de  rotulagem  do  coco  verde  para
exportação.  No  entanto,  em  2019,  com  a  redução  das  exportações  do  coco  verde  com
revestimento filmogênico da ordem de 60% um dos sócios da empresa diminuiu seu tempo de
dedicação ao negócio afetando negativamente o indicador ‘Dedicação e perfil do responsável’. O
mesmo efeito foi sentido no indicador ‘Condição de Comercialização’ ao impactar as variáveis de
‘venda direta’ e redução do processamento local para revestimento filmogênico para os cocos
destinados à exportação. Cabe relembrar que o revestimento do coco verde é realizado somente
para os cocos que são exportados. Os cocos destinados ao mercado interno não são revestidos.
Portanto,  apesar  de  ter  havido,  em  termos  absolutos,  aumento  significativo  das  vendas  no
mercado interno em 2019, no mercado externo houve o inverso afetando assim os indicadores da
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tecnologia  transferida  ao beneficiário.  Os  indicadores  de ‘Disposição de Resíduos’,  ‘Gestão de
Insumos Químicos’ e ‘Relacionamento Institucional’ não sofreram alterações.

4.3. Índice de Impacto Socioambiental

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral

0,59 0,59
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Os impactos socioambientais mais expressivos são relativos aos indicadores ‘Geração de
Renda’ com índice de 4,0 e ‘Segurança Alimentar’, com índice 6,0.

A solução tecnológica  empregada não exigiu  do proprietário  da fazenda Vale  do Coco
investimentos  em formação prolongada e  nem em grandes benfeitorias.  Essas  características,
associadas ao propósito fim da tecnologia que é aumentar o tempo de vida útil do produto sem
comprometer  sua  qualidade,  possibilita  e  neste  caso  possibilitou  ao  produtor  conquistar  a
comercialização para o mercado europeu, mercado este exigente em qualidade e que possibilita
obter maiores rendimentos. No entanto, em 2019, com a redução drástica das exportações os
impactos  socioambientais  foram  afetados  negativamente.  Segundo  os  sócios-proprietários  a
explicação para a queda das exportações se deve à menor competitividade de sua produção em
relação ao coco verde exportado da Ásia para a Europa. Os custos do coco asiático são menores
que o coco brasileiro e isso interfere na venda do produto para os europeus. Nossos custos são
devidos, basicamente, ao próprio custo de produção, aos custos elevados com a exportação, que
são  dolarizados,  comissionamento  de  trading,  transporte  terrestre  e  marítimo,  custo  com  a
embalagem de papelão, que é necessária para evitar injúrias no produto e etc.

4.4. Impactos sobre o Emprego

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (2019)

Ano

Emprego adicional por
unidade de área

Área 
adicional

Não se aplica
Quantidade de 
emprego gerado

(A) (B) C= (AXB)

2018 10 1 10

2019 -04 1 -04

Com a adoção da tecnologia  e  os  desdobramentos que ela  possibilitou  em termos de
conquista de mercado externo para seu produto, em 2018 o produtor dobrou a contratação de
empregados temporários para trabalhar nas etapas de colheita e pós-colheita do coco verde em
sua propriedade. Em 2019 ele diminuiu as vendas para mercado externo e teve que reduzir a
contratação para 06 pessoas.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1. Capacidade relacional

Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

1. Diversidade de especialidades Sim 0,0 0,0
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,0 0,0
3. Know-who Sim 0,0 0,0
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4. Grupos de estudo Sim 0,0 0,0
5. Eventos científicos Sim 0,0 0,0
6. Adoção metodológica Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

O aspecto ‘Capacidade Relacional’ não gerou impacto para o ano de 2019.

Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

7. Diversidade Sim 0,0 0,0
8. Interatividade Sim 0,0 0,0
9. Know-who Sim 0,0 0,0
10. Fontes de recursos Sim 0,0 0,0
11. Redes comunitárias Sim 0,0 0,0
12. Inserção no mercado Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Quando da transferência dessa tecnologia foi estabelecido um contrato de prestação de
serviço que possibilitou a interação com o contratante, e a captação de recursos para a realização
do  serviço  que  foi  responsável  pela  inserção  da  tecnologia  no  mercado.  O  contratante,
proprietário da fazenda Coco do Vale, estabeleceu interação e repasse da tecnologia para outros
produtores de coco verde gerando uma rede de colaboração local. Em 2019 não houve alteração
desse aspecto.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações

Critérios
Se aplica 
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

13. Infraestrutura institucional Sim 0,0 0,0
14. Infraestrutura operacional Sim 0,0 0,0
15. Instrumental operacional Sim 0,0 0,0
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,0 0,0
17. Informatização Sim 0,0 0,0
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2019 não houve alteração dos indicadores do aspecto instalações.

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,0 0,0
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,0 0,0
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,0 0,0
22. Contratações Sim 0,0 0,0
23. Custeios Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Em  termos  de  recursos  do  projeto,  os  critérios  de  contratações  e  custeios  foram
impactados durante a fase de pesquisa com o fornecimento de bolsa e custeio da pesquisa, bem
como com o contrato de prestação de serviços para transferência da tecnologia ao proprietário e



16

empregados da fazenda Coco do Vale.  No ano de 2019 esse aspecto recursos do projeto não
sofreu alterações.

5.3. Capacidade organizacional

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

24. Cursos e treinamentos Sim 0,0 0,0
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 0,0 0,0
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,0 0,0
27. Participação em eventos Sim 1,0 1,0
28. Organização de eventos Sim 0,0 0,0
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

A ‘Capacidade Organizacional’ foi afetada positivamente, gerando impactos sobre os dois
indicadores  ‘Rede  de  Pesquisa’  e  ‘Transferência/Extensão’.  O  desenvolvimento  da  pesquisa
possibilitou a construção da rede de pesquisa e a instalação dos experimentos para avaliação do
revestimento biodegradável. Houve impacto sobre a participação no evento FENACOCO, em 2019.
Os demais critérios não foram afetados.

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

30. Cursos e treinamentos Sim 0,0 0,0
31. Número de participantes Sim 0,0 0,0
32. Unidades demonstrativas Sim 0,0 0,0
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,0 1,0
34. Projetos de extensão Sim 0,0 0,0
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No  ano  de  2019  foi  gerada  uma  matéria  de  divulgação  referente  à  participação  de
pesquisadores  da  Embrapa  na  FENACOCO,  em  Fortaleza.  Este  é  um  importante  evento  para
divulgação de tecnologias da Embrapa, pois reúne produtores e agroindustriais, bem como outros
agentes de apoio e fomento à cadeia do coco.

5.4. Produtos de P&D

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

36. Apresentação em congressos Sim 1,0 1,0
37. Artigos indexados Sim 0,0 0,0
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,0 0,0
39. Teses e dissertações Sim 0,0 0,0
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

 Em  2019,  na  FENACOCO,  também  foi  proferida  uma  palestra  sobre  o  revestimento
filmogênico  de  coco  desenvolvido  pela  Embrapa  impactando  positivamente  o  indicador  de
apresentação em congressos.
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Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos

Critérios
Se aplica

(Sim/Não)
Média

Tipo 1 (*)
Média

Tipo 2 (**)
Média
Geral

41. Patentes/registros Sim 0,0 0,0
42. Variedades/linhagens Não - - -
43. Práticas metodológicas Sim 0,0 0,0
44. Produtos tecnológicos Sim 0,0 0,0
45. Marcos regulatório Sim 0,0 0,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2019 não houve alteração do aspecto produtos tecnológicos.

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral

0,4 - 0,4
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No  ano  de  2019  o  índice  de  impacto  no  desenvolvimento  institucional  foi  gerado  em
função da participação na Feira Nacional do Coco – FENACOCO, em Fortaleza, ao impactar os
critérios de participação em eventos, divulgação na mídia e apresentação de palestra sobre o
revestimento filmogênico do coco verde. Cabe destacar que se trata de um evento importante
organizado por entidade representativa de produtores e agroindustriais  da  cadeia  do coco do
Brasil e local privilegiado para exposição de tecnologias e articulação de parcerias. . Este evento
reúne os principais  produtores de coco verde do Brasil  e  é uma excelente oportunidade para
estreitar mais ainda as relações entre a Embrapa e o setor produtivo.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia  do revestimento filmogênico  para  conservação do coco verde se mostrou
bastante eficiente para esse propósito, viabilizando inclusive a conquista de mercado consumidor
mais distante, como o mercado europeu. A tecnologia foi transferida para diversos produtores e
empresas comercializadoras de coco verde. Entretanto, somente um produtor do município de
Petrolina/PE apresentou infraestrutura básica e realizou investimentos no seu packing house para
viabilizar  a  aplicação  do  revestimento  biodegradável  em  coco  verde.  Esta  tecnologia  possui
potencial para ser difundida para um maior número de produtores de coco verde, para empresas
agroindustriais e comerciais de coco verde, para empresas exportadoras de coco verde, dentre
outros interessados e parceiros. Entretanto é importante que estas empresas estejam dispostas a
realizar  investimentos  mínimos  de  adequação  de  suas  instalações  para  poder  elaborar  o
revestimento e aplicar nos frutos de forma adequada.

Na  perspectiva  de  ampliação  de  difundir  essa  tecnologia  a  Embrapa  Agroindústria  de
Alimentos envida esforços de comunicação e transferência de tecnologia ao participar de eventos
para divulgação da tecnologia e no oferecimento de cursos a técnicos, agricultores que cultivam
coco verde e potenciais empreendedores agroindustriais. Na medida em que essas capacitações
forem revertidas em adoção tecnológica por outros agricultores e empreendedores, a UD ampliará
o escopo dessa avaliação de impacto.

7. FONTE DE DADOS
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Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor Familiar Produtor Patronal

Total
Pequeno Médio Grande Comercial

Petrolina PE 01 01

Total 01 01

Inicialmente  as  tecnologias  a  serem  avaliadas  foram  definidas  pela  chefia  da  UD.
Posteriormente, a equipe de avaliação de impacto buscou informações junto aos pesquisadores
responsáveis, realizando uma entrevista com base em um roteiro para descrição da tecnologia,
das atividades realizadas e outras informações de caráter institucional.

Após  essa  etapa  a  equipe  de  avaliação  preparou  um  questionário  baseado  nos
indicadores e variáveis do Ambitec-Agro que foi aplicado em entrevista, previamente agendada,
junto ao proprietário da fazenda Vale do Coco, em visita às instalações da própria fazenda no
município  de  Petrolina/PE  e  na  qual  foi  possível  observar  e  aprofundar  o  entendimento  dos
benefícios gerados pela solução tecnológica implementada.

De  posse  das  respostas  obtidas  e  das  observações  in  loco a  equipe  de  avaliação
trabalhou na codificação do Ambitec-Agro e nas planilhas de avaliação econômica para geração
dos índices padronizados pela Embrapa, gerando a tabela-síntese e, posteriormente, as análises
contidas no presente relatório.

Também foram feitas buscas de informações e dados estatísticos secundários da cadeia
produtiva do coco no Brasil e nos principais estados da federação para compreender o contexto
em que se insere essa tecnologia e o potencial de difusão da mesma. Também foram pesquisadas
informações sobre o mercado internacional do coco verde.

Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional

Instituição Estado Município Função Total

Embrapa Agroindústria de Alimentos RJ Rio de
Janeiro

Pesquisador 01

Total 01

Foi  elaborado  um roteiro  de  perguntas  e  realizada a  entrevista  com os  pesquisadores
responsáveis  pela  tecnologia  para  a  obtenção  de  informações  sobre  a  tecnologia  e  o
desenvolvimento de todas  as atividades para  implementação da inovação na fazenda Vale do
Coco, em Petrolina/PE.
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