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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para leite 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
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 

X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
Destaque as principais características da tecnologia e as suas vantagens relativamente à tecnologia anterior:  

 
Entre 1994 e 2018, a produção total de leite no Brasil subiu 114 %, apesar de uma redução 

de 18% no rebanho de vacas ordenhadas (IBGE, 2018). Esse aumento na produção total foi, 
portanto, impulsionada principalmente pelo crescimento de 163% na produtividade de leite por 
vaca. Esse crescimento, tanto da produção quanto da produtividade, foi decorrente dos ganhos 
proporcionados pelo melhoramento genético dos rebanhos; pelo refinamento nas práticas de 
manejo da alimentação, saúde e reprodução, além de uma maior profissionalização do processo de 
gestão das propriedades leiteiras. Ainda assim, a produtividade média das vacas no Brasil (2.069 
l/vaca/ano) está muito aquém do que se observa em outros países. Nesse sentido, o potencial 
produtivo dos rebanhos nacionais ainda pode ser melhor explorado.  

Um dos motivos apontados para a menor produtividade das vacas no Brasil é a falta de 
adaptação do gado europeu ao ambiente tropical. As raças zebuínas, como o Guzerá, originárias das 
regiões mais quentes do planeta, são mais adaptadas ao calor, mais resistentes a doenças e 
parasitos, produzem animais mais pesados e leite com teores de proteína e gordura mais elevados. 
Uma limitação para os produtores de leite é a menor capacidade de produção de leite destas raças, 
quando comparadas às raças europeias, especialmente a holandesa. Uma das alternativas para 
superar essa limitação é o investimento em programas de melhoramento genético dos animais, seja 
pela seleção de vacas com produção mais elevada de leite ou pelo cruzamento desses animais com 
raças europeias para combinar a rusticidade do Guzerá já melhorado para características leiteiras 
com a vocação produtiva do Holandês.  

O Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite (PNMGuL) envolve um 
trabalho de pesquisas genéticas executado pela Embrapa Gado de Leite e pelo Centro Brasileiro de 
Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG2) em parceria com a Associação Brasileira de Criadores 
de Zebu (ABCZ). Conta com a participação de diversos órgãos públicos (especialmente 
universidades) e privados, e tem como base a integração de modernas ferramentas do 
melhoramento animal para imprimir rapidez e confiabilidade ao processo de seleção da raça. O 
objetivo principal do programa é gerar tecnologias para a obtenção de animais melhorados nas 
fazendas produtoras que usufruem das qualidades do Guzerá e seus mestiços, buscando maior 
produtividade e rentabilidade no leite e na recria dos machos. 
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São nestas duas direções que o PNMGuL está focado: aumentar o potencial de produção de 
leite das fêmeas cruzadas Guzerá/Holandês, denominadas Guzolandas e, ao mesmo tempo, 
mantendo a rusticidade e o potencial de ganho de peso dos machos mestiços da raça. Essa 
estratégia tem tido grande aceitação por parte dos produtores com modelo de sistema de produção 
baseado no duplo propósito, produção de leite e carne, em várias regiões brasileiras. As fazendas 
aproveitam o bom potencial produtivo para leite nas fêmeas e geram renda extra pela possibilidade 
de venda dos machos, animais que ganham maior peso quando comparados com os machos de 
raças leiteiras, que geralmente nem são criados ou recriados pelos produtores. No Brasil, as 
fazendas que trabalham com rebanhos duplo propósito são as mais comuns e, por esta razão, os 
animais mestiços são bastante procurados pelos criadores. 

As avaliações genéticas do PNMGuL são focadas no aumento do potencial desses animais 
para a produção de leite, embora não se desconsiderem as metas de manter o potencial de ganho 
eficiente de peso dos machos. O PNMGuL foi iniciado em 1994 e desde então vem ampliando suas 
ações, redefinindo metodologias de análises e novos fenótipos, acumulando informações sobre as 
diversas características de interesse. Em 2009 passou a incluir no sumário de touros, nos mesmos 
moldes, informações genéticas de pesquisas conduzidas pela Associação Nacional de Criadores e 
Pesquisadores (ANCP) para características de corte dos animais provados para leite, facilitando a 
escolha dos produtores adotantes de modelos de duplo propósito. Cabe ressaltar que o sumário é 
publicado em meio impresso e digital, permitindo aos produtores de todo o país e do exterior 
acessarem facilmente as informações e incorporarem soluções digitais à tomada de decisões de 
melhoramento genético de seu rebanho. 

Junto aos resultados do teste de progênie do núcleo MOET e do Programa de Melhoramento 
Genético de Zebuínos da ABCZ para touros, o PNMGuL disponibiliza também a avaliação de fêmeas 
para orientar os criadores na escolha dos animais a descartar, buscando elevar o potencial do 
rebanho. As informações sobre reprodutores e matrizes já avaliadas são atualizadas e incluídas 
anualmente na base de dados do PNMGuL. Além do VG para produção de leite, proteína, gordura e 
sólidos totais, idade ao primeiro parto e eficiência produtiva (razão da produção de leite pela idade 
ao parto), o sumário disponibiliza também informações sobre genótipos em genes de interesse, 
oferecendo a possibilidade de escolha de touros que possuem genótipos favoráveis à expressão de 
uma determinada característica, como por exemplo a kappa-Caseína, de ação direta sobre o 
rendimento industrial na fabricação de queijos. Esforço adicional foi feito para incluir novos 
fenótipos de características interessantes à produção no ambiente tropical e, em 2019, incluiu-se o 
VG para uma característica de interação genótipo-ambiente: a reação ao ambiente produtivo. E, 
com os resultados para a interação genótipo-ambiente, o produtor passou então a verificar se os 
touros Guzerá pretendidos para o melhoramento de seu rebanho produzem filhas adaptadas às 
condições de seu sistema de produção, tais como ambiente, clima e manejo.  

Para dar início às avaliações genéticas utilizando ferramentas genômica, projetos de 
pesquisa vêm sendo conduzidos em parceria com o Instituto de Zootecnia (IZ) do Estado de São 
Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade de São Paulo (USP) e 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), visando definir metodologia que permita a viabilização da 
adoção segura desta ferramenta no Programa. Nesse contexto, ocorre a adoção dos resultados de 
pesquisa do PNMGuL, que permitem aumentar a quantidade do leite produzido pela nova geração 
de novilhas e vacas da raça, além de aproveitar os ganhos de produção de leite das raças europeias 
preservando aspectos de rusticidade e potencial de ganho de peso dos animais Guzerá. 

Para se ter uma ideia mais precisa dos avanços zootécnicos, nos últimos 10 anos a produção 
média das vacas Guzerá nos rebanhos participantes do PNMGuL foi de 2.548 litros/vaca, valor 18% 
superior à média do rebanho nacional (2.069 l/vaca/ano). Quando esse animal é cruzado com a raça 
holandesa, cruzamento conhecido por Guzolando, suas filhas apresentam produção ainda maior, 
chegando à média de 2.804 litros/vaca. A idade ao primeiro parto, embora possa ser ainda reduzida, 
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já apresentou uma redução anual de 13 dias desde o início das pesquisas, com média atual em torno 
de 3,5 anos, o que possibilita um rebanho mais precoce e com maior vida útil. O peso médio dos 
machos mestiços (Guzolandos), quando desmamados com 8 meses, atinge 8 arrobas, 60% acima do 
peso de um animal oriundo de raças especializadas para produção de leite.  

As características de produzir leite com alto teor de sólidos têm levado os pequenos e médios 
produtores, cuja escala de produção não é satisfatória para atendimento à indústria e obtenção de 
boa remuneração, a produzirem derivados lácteos de alto padrão com leite de Guzerá e Guzolando, 
principalmente queijos, premiados até internacionalmente. Para exemplificar, citam-se aqui os 
queijos Guzerá e Curupira, produzidos em MG, e Serra do Pico, Dom Manelito e Dom Ariano, 
produzidos na PB. Esta alternativa possibilita a estes produtores alcançar nichos de mercado, 
aumentar sua lucratividade e continuar na atividade.  

A adaptação do Guzerá a condições até mesmo adversas de ambiente faz com que sua 
utilização em regiões tropicais, com elevadas temperaturas e pouca disponibilidade de alimentos 
de bom valor nutritivo, seja intensamente propagada. A utilização da raça Guzerá e seus 
cruzamentos prevalece, portanto, nas regiões do Centro-oeste, Nordeste e Sudeste do país. 
Ademais, estes animais, por serem naturalmente mais resistentes a doenças e tolerantes ao calor, 
demandam menor utilização de insumos e de intervenções para propiciar conforto térmico, 
reduzindo, assim os gastos com medicamentos, antiparasitários, energia e, consequentemente, os 
custos de produção. 

Em resumo, a relevância desta tecnologia para a cadeia produtiva é inequívoca. Há grande 
potencial de aumento da produtividade de leite no rebanho nacional, com geração de renda 
adicional com a venda de machos advinda dos benefícios da dupla aptidão da raça, contribuindo 
para a sustentabilidade da atividade leiteira em diversas regiões do país. 
 
 

1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 1995 

 

1.5. Ano de Lançamento: 2000 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia:  
 
Algumas pesquisas que deram origem a determinadas soluções tecnológicas são ininterruptas. É caso, por exemplo, de softwares 
que foram lançados em determinado ano, mas que a equipe de avaliadores sabe que os usuários estão usando versões posteriores 
e atualizadas. Pode ser também o caso de técnicas de manejo que foram aprimoradas ou ainda o uso de estirpes que foram 
incorporadas posteriormente ao que se considera o início da adoção de uma tecnologia. Considere neste campo, se for o caso, o ano 
do último aprimoramento da tecnologia em adoção. 
 

Esta tecnologia requer manutenção anual constante tendo em vista a necessidade de 
testar e lançar novos catálogos indicando novos touros com potencial superior aos lançados 
anteriormente. Estas atividades envolvem atividades consideradas no limiar da pesquisa e da 
transferência.  
 

1.7. Ano de Início da adoção:  2001 
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1.7. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL      x  AC      x  DF       x  ES     x  PR     x  

BA      x  AM    x  GO      x  MG   x  RS      x  

CE      x  AP      x  MS      x  RJ      x  SC       x  

MA    x  PA      x  MT      x  SP     x   

PB      x  RO     x   

PE      x  RR     x  

PI       x  TO     x  

RN     x   

SE      x  

 
1.8. Beneficiários 
Informe os principais beneficiários da tecnologia, adotando a classificação mais apropriada. No caso de resultados de centros  temáticos, informe os 
principais usuários dos resultados gerados (laboratórios, institutos de pesquisa, universidades, indústrias, etc.).  

 
Os beneficiários da tecnologia estão presentes em toda a cadeia produtiva. Vão desde o 

segmento de insumos (centrais de inseminação), passando pela produção primária (produtores de 
leite), chegando na indústria (laticínios e frigoríficos) e finalmente nos consumidores finais.  
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
Identifique os principais impactos detectados e analise sucintamente a cadeia produtiva em que se insere a tecnologia, considerando 
os principais segmentos ou componentes da mesma (produtores de insumos, produtores rurais, processamento, distribuição e 
consumo). Devem ser relacionados os diversos tipos de impactos detectados ou esperados (econômicos, sociais, ambientais, avanço 
do conhecimento, capacitação e/ou político-institucionais). 
 

No segmento de insumos (antes da porteira), os impactos do PNMGuL destacam-se 
principalmente nas centrais de inseminação artificial (IA). Com o avanço genético e a valorização 
dos animais, as centrais de inseminação valorizam seu produto e absorvem também uma maior 
demanda por sêmen da raça. Uma constatação deste cenário é que, principalmente nos últimos 
anos, a venda de sêmen de bovinos Guzerá vem crescendo rapidamente no mercado brasileiro.  
Somente em 2018 foram quase 54 mil doses vendidas de touros Guzerá melhorados para leite, 
segundo os relatórios da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA, 2019). Segundo os 
selecionadores, há grande demanda reprimida por animais Guzerá e Guzolando, pois a produção de 
animais não tem conseguido atender ao mercado.  

Além disso, a introdução de animais melhorados geneticamente nas fazendas eleva a 
produtividade geral de todos os fatores produtivos, aumentando também a demanda geral por 
insumos, entre eles os concentrados para alimentar animais mais exigentes em nutrição e 
fertilizantes e corretivos para elevar a capacidade de suporte das pastagens. São impactos indiretos 
que podem ser percebidos no segmento da prestação de serviços e fornecimento de insumos na 
cadeia produtiva.  

No segmento da produção primária (dentro da porteira) é que se concentram os principais 
impactos diretos desta tecnologia. Os produtores de leite apropriam-se diretamente do incremento 
de produtividade de leite das vacas Guzerá e Guzolandas e do maior peso ao desmame dos machos 
meio sangue (Guzerá/Holandês), além da consequente valorização dos animais no mercado, 
refletindo em maior produção de leite e elevação da renda da atividade com a venda de animais. 
Para ilustrar este resultado, vale apresentar aqui que o rebanho Guzerá e Guzolando da Esperança 
Agropecuária Ltda, participante do PNMGuL, foi classificado entre os 100 maiores produtores de 
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leite do país, ocupando a 11ª posição. Os estudos evidenciaram ganho genético positivo em 
características de interesse econômico para os sistemas de produção de leite, corte e duplo 
propósito.  

Importante ainda destacar que nas fazendas que utilizam animais Guzerá, a monta natural 
com tourinhos desta raça é mais frequente do que a inseminação artificial. Esta modalidade se 
adapta melhor ao manejo menos tecnificados destas fazendas tendo em vista a maior rusticidade e 
capacidade de adaptação desses animais. Um exemplo deste mercado é o Programa Pró-Genética 

(Programa de melhoria genética do rebanho bovino de Minas Gerais), desenvolvido pelo governo 
estadual por meio do estímulo ao uso de touros melhorados e melhoradores (animais puros de 
origem e com registro genealógico definitivo) pelos criadores que se dedicam a comercialização de 
genética para os produtores de carne e leite. Em 2019, foram realizadas 64 feiras de venda de 
animais desta raça em Minas Gerais, com a venda de 161 tourinhos.  

Também no segmento da produção primária, a intensificação das propriedades que adotam 
a tecnologia gera diversos impactos positivos indiretos sobre o meio ambiente e aspectos sociais 
que estão detalhados mais adiante neste relatório. Os touros Guzerá duplo-provados são muito 
utilizados em vários sistemas produtivos, especialmente nos sistemas de duplo propósito, nas 
regiões tropicais do País. O uso desta tecnologia se torna mais evidente nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Sudeste, particularmente, em Minas Gerais e Espírito Santo, em que predominam os 
sistemas de produção baseados no pastejo e com baixa utilização de insumos. Isto se explica pelo 
bom potencial para produção de leite das fêmeas nestas condições e pelo fato dos animais Guzerá 
e Guzolando gerarem renda extra com a possibilidade de venda dos machos, contribuindo para a 
lucratividade do sistema de produção.  

No setor industrial, os laticínios aproveitam-se de benefícios indiretos da tecnologia, devido 
ao aumento e estabilidade da oferta e da qualidade da matéria prima (maior teor de sólidos) e do 
esperado aumento de escala das propriedades fornecedoras, contribuindo para redução de custos 
de logística e processamento. Já os frigoríficos são beneficiados com a oferta de animais para abate 
com maior peso, melhor qualidade e rendimento de carcaça, contribuindo para melhor rendimento 
industrial e redução dos custos operacionais das plantas frigoríficas. 
Importante ressaltar também os impactos no avanço do conhecimento, tendo em vista que os 
resultados do PNMGuL estão situados na fronteira do conhecimento científico mundial e 
disponibilizam para os produtores brasileiros uma tecnologia situada no mesmo patamar dos países 
mais avançados na pecuária leiteira.  

Necessário destacar ainda a relevância dos impactos político-institucionais visto a extensa 
rede de colaboradores estabelecida para o desenvolvimento da tecnologia. A repercussão dos 
resultados no ambiente científico promove também maior visibilidade institucional para a Embrapa. 
 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E DOS CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
A metodologia utilizada para esta avaliação foi a do excedente econômico. 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade das vacas Se aplica: sim ( x )   não (   ) 
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Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade. 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
(R$/UM)  

Custo 
Adicional 
(R$/UM)  

Ganho 
Unitário  
(R$/UM) 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
(R$/UM)  

Área 
de 

Adoção 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2001 1.127 1794 0,30   202,41 30 6.072,18 13.245 804.247,34 

2002 1.152 1761 0,35   214,52 30 6.435,47 13.798 887.935,36 

2003 1.156 1833 0,46   313,55 30 9.406,48 13.192 1.240.873,75 

2004 1.172 1844 0,50   334,95 30 10.048,61 12.852 1.291.489,24 

2005 1.194 1792 0,52   312,40 30 9.371,86 33.717 3.159.948,93 

2006 1.213 1867 0,48   314,76 30 9.442,91 31.688 2.992.283,29 

2007 1.237 1845 0,64   387,03 30 11.610,93 32.266 3.746.326,50 

2008 1.278 2121 0,69   577,76 30 17.332,69 42.682 7.397.992,22 

2009 1.296 1988 0,67   462,63 30 13.878,86 41.012 5.691.972,69 

2010 1.340 2116 0,71   547,56 30 16.426,89 45.551 7.482.636,93 

2011 1.382 2018 0,83   527,04 30 15.811,27 47.072 7.442.680,20 

2012 1.417 2147 0,86   631,12 30 18.933,62 57.889 10.960.546,51 

2013 1.492 2402 1,01   922,29 30 27.668,74 62.663 17.337.971,11 

2014 1.525 2.460 1,05   985,73 30 29.571,81 66.268 19.596.646,94 

2015 1.639 2.557 1,02   933,30 30 27.999,14 60.428 16.919.318,61 

2016 1.722 2.513 1,34   1.060,12 30 31.803,49 63.080 20.061.642,46 

2017 1.977 2.462 1,27   614,73 30 18.442,02 49.291 9.090.193,28 

2018 2.069 2.479 1,39   568,25 30 17.047,54 57.516 9.805.062,43 

2019 2.172 2.320 1,41   208,39 30 6.251,60 71.904 4.495.152,50 

(A) Produtividade animal média do Brasil para o ano correspondente, com base na PPM/IBGE - em litros de 
leite/vaca/ano; 
(B) Produtividade animal das vacas Guzerá participantes do Serviço de Controle Leiteiro para o ano correspondente, 
conforme dados do PNMGuL - em litros de leite/vaca/ano; 
(C) Preço médio do leite no ano (média Brasil), de acordo com CEPEA, para os preços líquidos nominais ao produtor -
em R$/litro; 
(H) Número de vacas Guzerá oriundas de sêmen de touros Guzerá, frutos do PNMGuL no ano correspondente - em 
cabeças. 
 

3.1.2. Tipo de impacto: redução de custos  Se aplica: sim (   )   não ( X ) 

 
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 ( x )  não (    ) 
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Tabela B – Benefício Econômico pela agregação de valor ou valorização das fêmeas Guzolandas no 
mercado. 

Ano 

Renda 
com 

Produto 
Anterior  

R$  

Renda 
com 

Produto 
Atual  

R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

2001 1.001,35 1.301,75 300,40 30 9.012,14 13.245 1.193.637,63 

2002 1.133,47 1.473,52 340,04 30 10.201,27 13.798 1.407.523,16 

2003 1.341,34 1.743,75 402,40 30 12.072,08 13.192 1.592.511,64 

2004 1.411,76 1.835,29 423,53 30 12.705,85 12.852 1.633.008,97 

2005 1.286,17 1.672,02 385,85 30 11.575,52 33.717 3.902.968,56 

2006 1.247,45 1.621,69 374,24 30 11.227,06 31.688 3.557.646,07 

2007 1.435,23 1.865,80 430,57 30 12.917,11 32.266 4.167.772,04 

2008 1.981,89 2.576,45 594,57 30 17.836,97 42.682 7.613.231,42 

2009 1.849,76 2.404,69 554,93 30 16.647,84 41.012 6.827.584,86 

2010 2.075,78 2.698,51 622,73 30 18.682,00 45.551 8.509.866,19 

2011 2.406,58 3.128,55 721,97 30 21.659,18 47.072 10.195.410,86 

2012 2.287,52 2.973,77 686,26 30 20.587,66 57.889 11.918.058,14 

2013 2.474,82 3.217,26 742,45 30 22.273,35 62.663 13.957.075,32 

2014 3.047,12 3.961,26 914,14 30 27.424,08 66.268 18.173.386,88 

2015 3.507,14 4.559,28 1.052,14 30 31.564,26 60.428 19.073.649,88 

2016 3.688,69 4.795,30 1.106,61 30 33.198,23 63.080 20.941.440,33 

2017 3.652,70 4.748,51 1.095,81 30 32.874,29 49.291 16.203.954,24 

2018 3.463,99 4.503,19 1.039,20 30 31.175,90 57.516 17.931.132,08 

2019 3.561,42 4.629,85 1.068,43 30 32.052,81 71.904 23.047.250,35 

(A) Preço de mercado da vaca comum com produção entre 10 e 20 litros com base em série de preços do IEA-SP – 
R$/cabeça; 
(B) Preço de mercado da vaca Guzolando melhorada, fruto de cruzamento com touros Guzerá do PNMGuL – R$/cabeça; 
(F) Número de vacas Guzolando oriundas de sêmen de touros Guzerá, frutos do PNMGuL no ano correspondente - em 
cabeças. 
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Tabela C - Benefício econômico pela agregação de valor ou valorização dos machos Guzolandos no 
mercado. 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

2001 259,39 415,03 155,64 30 4.669,07 13.245 618.408,20 

2002 285,16 456,26 171,10 30 5.132,89 13.798 708.212,47 

2003 296,98 475,16 178,19 30 5.345,59 13.192 705.173,24 

2004 289,23 462,76 173,54 30 5.206,05 12.852 669.103,48 

2005 274,60 439,37 164,76 30 4.942,87 33.717 1.666.607,77 

2006 275,10 440,17 165,06 30 4.951,89 31.688 1.569.161,50 

2007 329,34 526,94 197,60 30 5.928,11 32.266 1.912.736,96 

2008 491,29 786,06 294,77 30 8.843,14 42.682 3.774.457,38 

2009 479,34 766,94 287,60 30 8.628,06 41.012 3.538.525,53 

2010 521,48 834,37 312,89 30 9.386,70 45.551 4.275.749,89 

2011 571,79 914,86 343,07 30 10.292,21 47.072 4.844.748,49 

2012 544,91 871,85 326,94 30 9.808,32 57.889 5.677.971,66 

2013 599,50 959,20 359,70 30 10.791,03 62.663 6.761.948,53 

2014 787,99 1.260,78 472,79 30 14.183,75 66.268 9.399.288,95 

2015 1.024,79 1.639,66 614,87 30 18.446,17 60.428 11.146.653,13 

2016 1.027,07 1.643,31 616,24 30 18.487,27 63.080 11.661.767,40 

2017 883,19 1.413,10 529,91 30 15.897,35 49.291 7.835.908,29 

2018 911,64 1.458,62 546,98 30 16.409,53 57.516 9.438.102,69 

2019 1.018,27 1.629,23 610,96 30 18.328,87 71.904 13.179.188,78 
(A) Preço de mercado de um macho desmamado COMUM para engorda (9 meses) com peso de 5@ e preço da @ de 
bezerro com base em série de preços do IEA-SP – R$/cabeça 
(B) Preço de mercado de um macho desmamado GUZOLANDO para engorda (9 meses) com peso de 8@ e preço da @ 
de bezerro com base em série de preços do IEA-SP – R$/cabeça; 
(F) Número de machos Guzolando oriundos de sêmen de touros Guzerá, frutos do PNMGuL no ano correspondente - 
em cabeças. 
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Tabela D – Benefício econômico total devido à agregação de valor (soma das valorizações de 
mercado dos machos e das fêmeas guzolandas). Somatório dos valores apresentados nas Tabelas B 
e C. 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

2001 1.260,74 1.716,78 456,04 30 13.681,21 13.245 1.812.045,83 

2002 1.418,63 1.929,77 511,14 30 15.334,16 13.798 2.115.735,64 

2003 1.638,32 2.218,91 580,59 30 17.417,67 13.192 2.297.684,88 

2004 1.700,99 2.298,05 597,06 30 17.911,90 12.852 2.302.112,44 

2005 1.560,77 2.111,39 550,61 30 16.518,39 33.717 5.569.576,34 

2006 1.522,56 2.061,85 539,30 30 16.178,95 31.688 5.126.807,57 

2007 1.764,57 2.392,75 628,17 30 18.845,22 32.266 6.080.509,00 

2008 2.473,17 3.362,51 889,34 30 26.680,12 42.682 11.387.688,80 

2009 2.329,10 3.171,63 842,53 30 25.275,90 41.012 10.366.110,39 

2010 2.597,26 3.532,88 935,62 30 28.068,70 45.551 12.785.616,08 

2011 2.978,37 4.043,41 1.065,05 30 31.951,39 47.072 15.040.159,36 

2012 2.832,42 3.845,62 1.013,20 30 30.395,98 57.889 17.596.029,80 

2013 3.074,32 4.176,46 1.102,15 30 33.064,38 62.663 20.719.023,85 

2014 3.835,11 5.222,03 1.386,93 30 41.607,83 66.268 27.572.675,83 

2015 4.531,93 6.198,94 1.667,01 30 50.010,43 60.428 30.220.303,00 

2016 4.715,76 6.438,61 1.722,85 30 51.685,49 63.080 32.603.207,73 

2017 4.535,88 6.161,61 1.625,72 30 48.771,63 49.291 24.039.862,53 

2018 4.375,63 5.961,81 1.586,18 30 47.585,43 57.516 27.369.234,77 

2019 4.579,69 6.259,08 1.679,39 30 50.381,67 71.904 36.226.439,12 
(A) Somatório do preço de mercado de uma vaca comum com produção entre 10 e 20 litros e de um macho desmamado 
COMUM para engorda – R$/cabeça; 
(B) Somatório do preço de mercado de uma vaca Guzolanda melhorada e de um macho Guzolando desmamado para 
engorda – R$/cabeça  
(F) Somatório do número de vacas Guzolandas e número de machos Guzolandos oriundos de sêmen de touros Guzerá, 
frutos do PNMGuL no ano correspondente - em cabeças. 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
Cite nos comentários o montante de benefícios econômicos estimados e, sobretudo, o papel na Embrapa na geração de tais impactos.  

 

Os impactos econômicos do Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite 
foram estimados para incremento de produtividade (Tabela A do Item 3.1.1) e agregação de valor 
(Tabela B, C e D do Item 3.1.4). Nos dois tipos de impactos estimados atribuiu-se o percentual de 
30% de créditos para a Embrapa na geração e transferência da tecnologia. Essa estimativa levou em 
conta a importante contribuição de outras instituições com a Centro Brasileiro de Melhoramento 
Genético do Guzerá (CBMG2), parceira do PNMGuL desde seu nascimento, e da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), da Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil, de centrais de 
inseminação artificial, produtores e criadores da raça que também contribuíram para o 
aprimoramento e transferência dessa tecnologia e sua efetiva incorporação pelo setor produtivo.  

No caso do incremento de produtividade, o impacto do PNMGuL ocorre pelo aumento de 
produtividade das vacas em relação ao rebanho convencional encontrado nas propriedades leiteiras 
do Brasil. Esse aumento acontece em função da melhor genética das vacas para produção de leite. 
Na estimativa desse impacto, a produtividade média do rebanho leiteiro brasileiro para o ano em 
referência foi considerada como rendimento anterior, tendo como base os dados da Pesquisa 
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Pecuária Municipal (IBGE, 2019). Para estimar o rendimento atual foram utilizados os valores da 
produção média de leite das vacas Guzerá aferidas nos rebanhos colaboradores do PNMGuL, 
conforme dados do Programa para os respectivos anos de análise. Estes dois indicadores foram 
expressos em litros de leite/vaca/ano. O preço unitário do leite teve como base o preço nominal 
médio nacional pago ao produtor em R$/l monitorado e divulgado pelo Cepea (Cepea, 2019). Não 
foi considerado custo adicional para adoção da tecnologia tendo em vista que o valor da oferta 
incremental de leite representa um aumento geral de riqueza para toda a cadeia produtiva.  

A área de adoção, expressa pelo número de vacas da raça Guzerá, fruto do Programa, foi 
estimada a partir do número de doses de sêmen desta raça vendidas em cada ano correspondente, 
conforme dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA, 2019). Foi considerado 
que para cada cria são necessárias, em média, 1,5 doses de sêmen. Na proporção de 50% machos e 
50% fêmeas, para cada fêmea são necessárias três doses de sêmen. Como no caso do Guzerá 
Leiteiro, o uso de monta natural com touros da raça é muito comum entre os produtores, o 
resultado foi multiplicado por quatro considerando que o número de fêmeas nascidas por 
inseminação artificial é de 25% dos nascimentos por monta natural. Determinado o número de 
vacas em cada ano e considerando o cálculo explicitado, utilizou-se a evolução do número de 
lactações acompanhadas pelo PNMGuL para estimar o número de vacas para os anos anteriores. 

Desse modo, somente para o ano de 2019, o rendimento de cada vaca da raça Guzerá foi 
148 litros superior ao padrão do rebanho leiteiro nacional. Ao preço médio de R$1,41 por litro de 
leite, o ganho adicional por vaca foi de R$208,39 no ano. Sendo a participação da Embrapa estimada 
em 30% nos ganhos e o número de vacas melhoradas produzidas a partir da tecnologia de 71.904 
cabeças, o benefício econômico estimado foi de R$ 4.495.152,50 

O outro impacto considerado foi a agregação de valor dos animais, expressos em R$/cabeça, 
devido à maior valorização de mercado dos animais guzolandos, cruzamento mais comum nos 
sistemas de produção para combinar a dupla aptidão dos animais Guzerá com a capacidade 
produtiva da raça holandesa. Nesse impacto considerou-se os benefícios com agregação de valor 
das fêmeas Guzolando (Tabela B do Item 3.1.4) e dos machos guzolandos (Tabela C do Item 3.1.4), 
sendo esses benefícios consolidados na Tabela D do Item 3.1.4. No caso das fêmeas guzolandas, a 
renda com produto anterior considerou o preço da fêmea comum com produção entre 10 e 20 litros 
com base em série de preços para cada ano (IEA-SP, 2019). Já a renda do produto atual, que no caso 
é o preço da fêmea Guzolando, foi considerado um adicional de 30% sobre o preço da fêmea comum 
com produção entre 10 e 20 litros. Esse adicional de valor foi estimado por pesquisadores do 
PNMGuL e profissionais do mercado considerando a diferença entre os preços da fêmea comum e 
da fêmea melhorada. Para a área de adoção considerou-se os mesmos valores definidos para o 
impacto do incremento de produtividade. Em 2019, o preço de mercado das fêmeas guzolandas foi 
R$ 1.068,43 acima do preço das vacas comuns leiteiras comuns. Considerando a participação da 
Embrapa de 30% e 71.904 a quantidade de fêmeas melhoradas, o benefício econômico foi estimado 
em R$ 23.047.250,35 em 2019. 

Para os machos guzolandos, o benefício econômico foi calculado com base no preço de 
mercado do macho desmamado para corte. O preço de um macho comum de 5 arrobas desmamado 
com 9 meses foi considerado como renda do produto anterior. A renda do produto atual considerou 
o preço de mercado de um macho Guzolando de 8 arrobas desmamado com 9 meses. Os preços 
médios da arroba de bezerro foram referenciados na série anual de preços do Cepea (Cepea, 2020). 
O adicional de peso do produto atual foi estimado por pesquisadores e profissionais de mercado, 
além de consultas a publicações técnicas da área, considerando a diferença entre os pesos do macho 
comum e o macho melhorado. A área de adoção foi a mesma considerada para estimar o impacto 
com incremento de produtividade. Assumiu-se que, do total de animais nascidos, 50% são machos 
e 50% são fêmeas. Dessa forma, em 2019, o preço dos machos guzolandos foi R$610,96 maior que 
preço dos machos comuns. Considerando a mesma participação da Embrapa nos cálculos anteriores 
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(30%) e 71.904 machos guzolandos chegou-se ao valor de R$ 13.179.188,78 para o benefício 
econômico. 

O benefício econômico total da tecnologia foi obtido a partir da soma desses três 
componentes: 1) incremento de produtividade das fêmeas expresso em aumento do valor da 
produção adicional de leite; 2) valorização das vacas no mercado e 3) valorização dos machos 
desmamados no mercado de gado de corte. Com base nos cálculos apresentados acima, em 2019 o 
benefício econômico total da tecnologia foi estimado R$ 40.721.591,62. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 
Inclua na Tabela 3.2.1.1 uma estimativa dos gastos da Embrapa com pessoal, custeio e capital (depreciação) na geração (P&D) e na transferência da 
tecnologia objeto da avaliação de impacto. Em tal estimativa devem ser incluídas tanto as despesas diretas (projeto), como as indiretas (administração 
e manutenção do centro, treinamento, etc.), conforme instruções no menu "Instruções de Custos". 
Nota: Como nos benefícios, as estimativas são específicas da Embrapa; neste item devem ser incluídas apenas as despesas da Empresa.  

 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos 

 Ano 
Custos de 
pessoal 

Outros 
custeios 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
administração 

Custos de 
transferência 
de tecnologia 

Total 

1995 70.576,43 14.115,29 2.117,29 7.057,64 0,00 93.866,65 

1996 82.816,17 16.563,23 2.484,49 8.281,62 0,00 110.145,50 

1997 91.345,08 18.269,02 2.740,35 9.134,51 0,00 121.488,96 

1998 98.731,09 19.746,22 2.961,93 9.873,11 0,00 131.312,35 

1999 100.442,07 20.088,41 3.013,26 10.044,21 0,00 133.587,96 

2000 125.520,41 25.104,08 3.765,61 12.552,04 0,00 166.942,14 

2001 97.417,60 27.833,60 4.175,04 13.916,80 41.750,40 185.093,45 

2002 77.658,09 31.063,24 4.659,49 15.531,62 77.658,09 206.570,52 

2003 105.529,00 42.211,60 6.331,74 21.105,80 105.529,00 280.707,13 

2004 114.299,08 45.719,63 6.857,95 22.859,82 114.299,08 304.035,56 

2005 130.085,94 52.034,38 7.805,16 26.017,19 130.085,94 346.028,61 

2006 79.019,14 52.679,43 7.901,91 26.339,71 184.377,99 350.318,18 

2007 82.134,61 54.756,41 8.213,46 27.378,20 191.647,43 364.130,11 

2008 89.172,39 59.448,26 8.917,24 29.724,13 208.068,91 395.330,93 

2009 132.428,69 88.285,79 13.242,87 44.142,90 309.000,27 587.100,50 

2010 130.562,24 87.041,49 13.056,22 43.520,75 304.645,23 578.825,94 

2011 54.516,78 72.689,04 10.903,36 36.344,52 308.928,44 483.382,15 

2012 57.384,41 76.512,54 11.476,88 38.256,27 325.178,30 508.808,40 

2013 62.439,97 83.253,29 12.487,99 41.626,65 353.826,49 553.634,39 

2014 66.086,89 88.115,85 13.217,38 44.057,92 374.492,35 585.970,38 

2015 68.685,67 91.580,90 13.737,13 45.790,45 389.218,81 609.012,96 

2016 84.602,61 112.803,48 16.920,52 56.401,74 479.414,78 750.143,13 

2017 92.205,01 122.940,01 18.441,00 61.470,01 522.495,05 817.551,08 

2018 83.469,60 111.292,80 16.693,92 55.646,40 472.994,40 740.097,12 

2019 94.996,08 126.661,44 18.999,22 63.330,72 538.311,12 842.298,58 

 
3.2.2. Análise dos custos 
 
Comente as estimativas de custos apresentadas na Tabela 3.2.1.1, especificando de maneira sucinta a metodologia de cálculo usada, especialmente 
no caso das despesas indiretas. 
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Para estimar os custos de geração e transferência da tecnologia considerou-se os seguintes 
pressupostos: 

1. Os “Custos de Pessoal” são estimativas do total da remuneração dos pesquisadores e 
analistas diretamente envolvidos com o desenvolvimento da tecnologia. No período analisado, sete 
pesquisadores estiveram ou continuam envolvidos diretamente com ações de desenvolvimento 
desta tecnologia. O percentual do tempo dedicado à pesquisa de cada um deles foi obtido com o 
pesquisador líder do PNMGuL. Já o custo total do trabalho de cada empregado teve como base as 
Tabelas de custo de mão de obra publicadas anualmente desde 2016 em Resoluções Normativas da 
Embrapa, sendo a mais recente a RN 19, de 07/10/2019 (Embrapa, 2019). Para o período anterior à 
publicação dessas Tabelas orientadoras utilizou-se da variação anual do IGP-DI para regressão dos 
valores para o período 1995 a 2015, tendo como ponto de partida o custo do empregado definido 
pela Embrapa para 2016.  

2.  Os “Outros Custeios” referem-se as despesas indiretas com o desenvolvimento da 
tecnologia. Os valores foram estimados aplicando um percentual de 20% sobre a somatória dos 
“Custos de Pessoal” e “Custos de Transferência de Tecnologia”. Como parte destes custos foram 
incluídas também as despesas com viagens e organização de eventos como reuniões com 
colaboradores externos. 

3. Os valores apresentados na coluna “Depreciação de Capital” foram estimados com base em 
um percentual de 3,0% sobre o somatório dos “Custos de Pessoal” e “Custos de Transferência de 
Tecnologia”.  

4. Os “Custos de administração” foram estimados considerando um percentual de 10% sobre 
a somatória dos “Custos de Pessoal” e “Custos de Transferência de Tecnologia”. 

5. Os “Custos de transferência de tecnologia” foram obtidos a partir de informações levantadas 
com o pesquisador líder do PNMGuL e colaboradores da área de Transferência de Tecnologia da 
Unidade. No primeiro ano da série (2001), dos custos totais com geração da tecnologia, foi 
considerado 70% para P&D e 30% para TT. Após o lançamento da tecnologia os percentuais 
atribuídos à P&D foram se reduzindo enquanto aumentavam os percentuais atribuídos às ações de 
TT, sendo os valores de 15% para P&D e 85% para TT aplicados neste último ano de análise (2019).  

6. Para a definição dos percentuais atribuídos para estimar os valores apresentados nas colunas 
“Outros custeios”, “Depreciação de capital” e “Custos de administração” da tabela 3.2.1 foi seguida 
orientação de pesquisadores da Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI), tendo em vista 
que tal procedimento tem sido utilizado também por outras unidades da Embrapa.  

O custo total de geração e transferência do PNMGuL em 2019 foi estimado em R$842.298,58 
 

3.3. Análises de rentabilidade 
 
Tendo os benefícios e os custos da tecnologia faça a análise de rentabilidade com base em três diferentes métodos, quais seja m, a taxa interna de 
retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL). Atenção: Os custos e os benefícios econômicos devem ser deflacionados 
para a estimação de tais indicadores.  

 

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%) 

7 9 , 1 %  4 9 , 4 4  R$ 171.928.138,80 
Comente as estimativas de rentabilidade apresentadas. 

 
Tendo como base os custos da tecnologia desde o início de sua geração em 1995, expressos 

na Tabela 3.2.1 e os benefícios econômicos resultantes da adoção da tecnologia após seu 
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lançamento em 2001, indicados nas Tabelas A do Item 3.1.1 e B, C e D do Item 3.1.4, fez-se a análise 
de rentabilidade do “Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para leite” utilizando os 
indicadores Taxa interna de retorno (TIR), Relação benefício / custo (B/C) e o Valor presente líquido 
(VPL).  

A TIR de 79,1% foi considerada bem elevada, considerando o custo de oportunidade de 
investimentos alternativos. A Relação B/C foi estimada em 49,44, concluindo-se que, para cada 
R$1,00 investido na pesquisa e transferência desta tecnologia, foram retornados para a sociedade 
R$49,44. Já o benefício econômico gerado pela tecnologia, expresso pelo VPL foi de 
R$171.928.138,80.  

Esses resultados demonstram o elevado poder multiplicador dos investimentos em 
pesquisas direcionadas ao melhoramento genético de rebanhos, especialmente os investimentos 
aplicados programa de melhoramento dos animais da raça Guzerá. 
 
3.4. Instituições envolvidas e parcerias 
 
(Instituições envolvidas e parcerias no desenvolvimento e transferência da solução tecnológica de adoção consolidada.) 

 
O programa vem sendo conduzido há 25 anos em parceria público-privada com o Centro 

Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG2), contando com o apoio imprescindível da 
Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). A contrapartida financeira do CBMG2 para 
execução das ações do PNMGuL em 2019 foi de quase 500 mil reais (Anexo 1). Deve-se ressaltar os 
benefícios advindos da parceria com os rebanhos mestiços colaboradores, que usam o sêmen dos 
touros em teste, que já vem agregados do valor genético de seus pais, e permitem a contínua 
ampliação da base de dados zootécnicos oriundos de produtos de cruzamento, conferindo maior 
acurácia aos resultados. 

Em 2009 passou-se a incluir também informações sobre as avaliações genéticas conduzidas 
pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). A Embrapa e o CBMG2 mantêm 
franca parceria com o PMGZ-ABCZ (Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos).  

Projetos de pesquisa também vem sendo conduzidos em parceria com o Instituto de 
Zootecnia de São Paulo, UFMG, USP e UFV para a realização de diversas pesquisas, que têm 
resultado na definição de novos fenótipos e metodologias, para viabilizar a adoção segura desta 
tecnologia pelo setor produtivo. 

Este esforço integrado tem fomentado amplo banco de dados zootécnicos e moleculares, 
viabilizando também a publicação anual do sumário de touros com várias informações de interesse 
aos vários sistemas de produção, ou seja, à bovinocultura de leite, de corte e de duplo propósito. 
Com isto a Embrapa Gado de Leite consolida seu protagonismo junto ao setor agropecuário, 
especificamente a cadeia do leite, prestando serviço técnico-científico de qualidade para 
atendimento às demandas do setor. 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 
Avalie os impactos socioambientais da tecnologia com o Sistema AMBITEC-Agro, consultando pelo menos dez usuários da tecnologia e digite nas 
colunas abaixo os coeficientes de impacto de cada componente. O Sistema AMBITEC-Agro foi desenvolvido sob a liderança da Embrapa Meio Ambiente. 
Visando facilitar o processo de análise dos resultados em cada um dos aspectos do AMBITEC-Agro, separou-se os seus indicadores em dois tipos de 
impacto distribuídos em Tabelas (4.1.1 a 4.2.5). As análises dos respectivos aspectos devem ser realizadas abaixo de cada tabela. Ao final (item 4.3) 
deve ser feita uma análise do índice de impacto social obtido. 
As consultas de opiniões devem ser dirigidas preferencialmente aos usuários da tecnologia, no entanto, caso isto não seja possível, pode-se consultar 
pessoas que conheçam os resultados da adoção da tecnologia, como por exemplo, os extencionistas e/ou os responsáveis pela transferência, externos 
à equipe de geração da tecnologia. 
 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os respectivos resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de produtor consultado - Tipo 1: produtores 
familiares (pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e Tipo 2: produtores patronais (médios e grandes e basicamente orientados ao mercado). 
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As análises devem ser realizadas considerando também esta tipologia. Sempre que a equipe observar alguma diferenciação nos resultados a partir da 
adoção da tecnologia por tipos diferentes de produtores, deve-se apontar tais especificidades nas respectivas análises. 
 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos sociais da tecnologia, marque a opção "não se aplica" nas 
tabelas seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC-Social, integralmente, não se aplica, 
justifique logo abaixo. Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica a Unidade não é prejudicada na avaliação do  relatório. 

 

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 Sim  4,00 4,00 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim  1,00 1,00 
3. Consumo de água Não  0,00 0,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim  -3,00 -3,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim  -2,00 -2,00 
6. Consumo de energia Sim  -4,00 -4,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim  1,50 1,50 
8. Emissões à atmosfera Sim  2,40 2,40 
9. Qualidade do solo Sim  10,00 10,00 
10. Qualidade da água Não  0,00 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim  0,70 0,70 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.1.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto eficiência tecnológica. 

 
No critério "Mudança no uso direto da terra" o indicador mais impactado foi a produtividade 

da terra, considerando que animais mais produtivos em termos de produção de leite e carne da raça 
Guzerá ou os cruzados guzolandos permitem aumentar a produtividade da terra refletindo em 
maior produção de alimentos em uma mesma área. Os indicadores “Estoque de Carbono” e 
“Biodiversidade” também foram impactados positivamente, embora em menor grau. 

O critério “Mudança no uso indireto da terra" sofreu influência em dois indicadores: 
“competição com produção de alimentos” e “pressão de deslocamento sobre áreas não agrícolas”. 
A introdução de animais de melhor genética para produção de leite e carne nos sistemas de 
produção resulta em maior produtividade da terra (por exemplo, pela maior produção de volumosos 
e a demanda por pastagens mais produtivas) reduzindo a necessidade de novas áreas para a 
exploração da atividade. Nesse mesmo sentido, não haveria pressão adicional sobre novas áreas 
para aumento da produção pecuária, sendo essa pressão até reduzida liberando áreas antes 
utilizadas para pecuária com baixa produtividade para outros usos. 

No “Consumo de água” não foi observado qualquer impacto após a adoção da tecnologia. 
No critério “Uso de insumos agrícolas” o impacto deu-se no uso de adubos químicos, visto 

que a necessidade de pastagens de melhor qualidade e mais produtivas demandam a adubação 
constante das áreas, impactando negativamente esse aspecto. 

O “Consumo de energia” não é impactado negativamente pelo maior uso de combustíveis 
fósseis e eletricidade. Isso se dá devido a um efeito indireto de se usar uma raça adaptada à 
condições tropicais e que, portanto, demanda pouca energia e infraestrutura de instalações para 
propiciar conforto térmico para produzir, principalmente nos sistemas a pasto, em regime intensivo 
ou semi-intensivo, com baixo uso de insumos que predominam no país. Este resultado disponibiliza 
ao produtor um capital genético capaz de enfrentar as mudanças climáticas globais e suas 
consequências cruéis para as regiões produtoras localizadas na faixa tropical do país. 

No critério “Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” a tecnologia em análise 
impactou somente o indicador referente a adubo orgânico / esterco, visto que permite o 
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reaproveitamento e aplicação do esterco e chorume acumulados no curral nas capineiras e nas 
pastagens com impacto positivo. 

No critério “Emissões à atmosfera”, o ganho dessa tecnologia expressa-se na redução da 
intensidade de emissão de gases de efeito estufa. Apesar dos animais Guzerá apresentarem maior 
emissão individual se comparado a animais de menor produção, quando se avalia a intensidade de 
emissão, que é o melhor indicador por avaliar a emissão de gases por unidade de produto gerado, 
essa situação é revertida. Nesse sentido, como a produção dos animais Guzerá é superior à média 
do rebanho nacional, a intensidade de emissão de gases é menor segundo estudos já publicados a 
esse respeito. As variáveis “Material particulado, odores e ruídos” não foram alteradas. 

O critério “Qualidade do solo” é impactado positivamente devido ao efeito indireto da 
tecnologia resultante da demanda por pastagens mais produtivas e solos com melhor cobertura 
verde que reduzem processos de erosão, de perda de matéria orgânica e de nutrientes. 
Para a “Qualidade da água” não foi observado nenhum impacto mensurável. 

Por fim, o critério “Conversação da biodiversidade e recuperação ambiental” notou-se 
efeitos negativos sobre a biodiversidade sobre a vegetação nativa e das espécies / variedades 
tradicionais, reduzidas devido a necessidade de pastagens mais produtivas e da produção de 
volumosos de melhor qualidade e também pela substituição de raças bovinas “caboclas”, 
substituídas pelos animais de maior potencial produtivo da raça Guzerá e cruzados Guzolando.  
 

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  5,00 5,00 
13. Capital social Sim  1,80 1,80 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim  2,25 2,25 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto respeito ao consumidor. 

 
No critério “Qualidade do produto” notou-se impactos positivos com a redução de resíduos 

químicos e de contaminantes biológicos, visto que a raça Guzerá, apesar de mais produtiva, é mais 
tolerante a infestação de doenças e parasitos, característica oriunda de sua genética zebuína.  

No critério “Capital social” também se observaram impactos positivos nos indicadores de 
“integração entre colaboradores e familiares”, “captação de demandas da comunidade” e 
“programas de transferência de conhecimentos e tecnologia”. A intensificação dos sistemas de 
produção pela presença de animais mais produtivos exige a maior participação dos donos na gestão 
da atividade, com maior profissionalização da gestão e de seus processos de ação, que acabam 
levando a maior integração e capacitação dos colaboradores, com programas contínuos de 
transferência de tecnologia para permitir explorar toda a potencialidade dos animais melhorados.  

Já o critério “Bem-estar e saúde animal” teve impacto positivo no item “segurança e manejo 
sanitário preventivo”.  
 
  



17 

 

 

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  2,50 2,50 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim  2,70 2,70 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim  2,50 2,50 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não  0,00 0,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.2, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto trabalho/emprego. 

 
No critério “Capacitação” observou-se impacto nos indicadores de capacitação “local de 

curta duração” e “especialização” visto a participação dos colaboradores em cursos para 
especialização da mão de obra fixa e contratada pela fazenda. 

Relacionado ao item anterior, o critério “Qualificação” apresentou impacto positivo em 
todos os níveis – do braçal ao técnico superior. A intensificação dos sistemas com maior 
produtividade dos animais exigiu empregados mais qualificados, além da necessidade de assistência 
técnica especializada estimulando a contratação adicional de funcionários temporários e 
permanentes. 

Com profissionais mais capacitados e de melhor nível técnico, observou-se também a 
melhoria da qualidade dos empregos, impactando positivamente esse critério. A profissionalização 
na gestão dos sistemas promoveu a legalização das relações de trabalho com mão de obra 
permanente registrada com os devidos encargos e benefícios disponibilizados aos empregados. 
Já o critério “Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e 
etnias” não se aplicou à tecnologia analisada. 
 
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  9,00 9,00 
20. Valor da propriedade  Sim  7,75 7,75 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.3, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os indicadores do aspecto 
renda. 

 
A “Renda” foi o aspecto mais positivamente impactado na avaliação. No critério de “geração 

de renda do estabelecimento”, o aumento da produção de leite associado à maior valorização dos 
animais, refletiu nos indicadores de “segurança”, “estabilidade” e “diversidade de renda”. Neste 
último indicador é importante destacar a possibilidade de venda dos animais de alta genética, e a 
geração de renda com os machos que, em muitas fazendas de leite, são descartados ao nascimento. 
Assim, em muitas fazendas a venda de animais se torna parte importante ou até mesmo a principal 
renda da atividade. Ademais, esses impactos associados refletiram sobre o indicador “montante”. 

O Critério “valor da propriedade” também foi bastante impactado principalmente pela 
intensificação dos sistemas de produção para explorar ao máximo o potencial dos animais 
melhorados geneticamente. Desse modo, observaram-se impactos positivos sobre “investimentos 
em benfeitorias”, “conservação dos recursos naturais”, “preços de produtos e serviços” e 
“conformidade com a legislação”.  
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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  -1,50 -1,50 
22. Segurança alimentar Sim  2,00 2,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.4, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto saúde. 

 
No aspecto de “Saúde”, o critério “segurança e saúde ocupacional” foi impactado 

negativamente devido aos animais da raça Guzerá apresentam chifres, que podem dificultar o 
manejo e trazendo riscos de acidentes aos empregados. Nos demais critérios não foram observados 
impactos.  

Já no critério de “segurança alimentar” observou-se impactos nos três indicadores. Destaque 
para a qualidade nutricional do produto que no caso do leite de animais Guzerá, apresenta maior 
teor de sólidos totais como proteína e gordura. 
 
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  2,50 2,50 
24. Condição de comercialização Sim  5,25 5,25 
25. Disposição de resíduos  Sim  4,00 4,00 
26. Gestão de insumos químicos Não  0,00 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim  7,50 7,50 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.5, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto gestão e administração. 

 
No critério “dedicação e perfil do responsável” destaca-se o grande impacto nos indicadores 

de “capacitação dirigida à atividade” e “engajamento familiar” visto que a maior intensificação dos 
sistemas de produção e a profissionalização de sua gestão exigiram melhor capacitação do 
responsável e foi notório uma maior participação das famílias na condução dos negócios. 

No critério de “condições de comercialização” destaca-se o indicador de “propaganda / 
marca própria” visto que as fazendas criadoras de animais de alta genética normalmente exploram 
suas marcas associadas a qualidade de seus animais, tendo isso um alto valor de mercado. 

O critério de “disposição de resíduos” o impacto se deu de forma positiva nos tratamentos 
de resíduos da produção, principalmente pelo reaproveitamento e/ou destinação desses resíduos 
para adubação de capineiras e lavouras, além do tratamento apropriado. 

O critério de “gestão de insumos químicos” não se aplicou a análise. 
Por fim, o critério de “relacionamento institucional” tem um grande impacto visto que os 

adotantes dessa tecnologia normalmente são mais organizados e apresentam maior 
relacionamento e/ou filiação com associações, sindicatos, cooperativas e demandam mais 
assistência técnica especializada. Por exemplo, muitos dos produtores de gado Guzerá participam 
de associações de criadores e de atividades ligados ao PNMGuL, seja com touros em teste ou com 
suas filhas em produção de leite. 
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4.3. Índice de Impacto Socioambiental 
 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico - 5,20 5,20 

Índice de Impacto Social - 2,40 2,40 

Índice de Impacto Ambiental - 1,50 1,50 

 

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

- 2,27 2,27 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Faça uma análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo AMBITEC-Agro. 

 
O Índice Geral de Impacto Socioambiental do PNMGuL (2,27 na tabela 4.3.1) foi estimado 

focando no produtor patronal, tendo em vista que o levantamento (aplicação dos questionários) foi 
feito em propriedades de médio porte. Pode-se, no entanto, considerar esta tecnologia se aplica 
também para pequenos produtores familiares, principalmente se considerar o uso dos touros da 
raça para imprimir características de dupla aptidão em animais mestiços de propriedades menores 
e de cunho familiar, tornando o sistema de produção mais versátil.  

Observa-se que o índice não foi muito acentuado, considerando sua variação de 1 a 10 na 
escala positiva. No entanto, ao analisar os valores parciais dos impactos (Tabela 4.3) observa-se que 
todos os valores foram positivos, demonstrado que a tecnologia não produziu qualquer “dano” em 
nenhuma das dimensões analisadas (social, ambiental ou econômica). O impacto na renda foi mais 
acentuado, o que se explica pelo potencial da tecnologia em elevar a renda das propriedades por 
meio do incremento de produtividade e agregação de valor do rebanho. 

No aspecto eficiência tecnológica destaca-se a mudança no uso direto da terra pela 
contribuição da tecnologia para o aumento da produtividade deste fator, considerando que animais 
mais produtivos permitem aumentar a produção de leite e carne por área. Também merece 
destaque a menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa desses animais, contribuindo 
para a redução de emissões. 

Quanto ao respeito ao consumidor os impactos foram positivos para o bem-estar e saúde 
animal visto que animais mais produtivos demandam melhoria geral no manejo de todo o sistema 
de produção e nas condições de bem-estar animal, uma das preocupações mais recentes do 
consumidor final.  

No aspecto trabalho/emprego ressalta-se o forte impacto nos indicadores de capacitação e 
a demanda constante por assistência técnica mais especializada. Foi observado também melhoria 
da qualidade dos empregos. 

O aspecto renda foi o mais impactado pela tecnologia. Isso se deu especialmente pela 
geração de renda adicional no estabelecimento pela maior produção de leite e de carne. Também 
contribuiu neste aspecto a valorização dos animais destinados a venda tanto dos machos quanto 
das fêmeas. 
No aspecto gestão e administração destaca-se o impacto sobre o relacionamento institucional visto 
que os adotantes da tecnologia normalmente são mais organizados e apresentam maior 
relacionamento formal com associações de criadores, sindicatos e cooperativas. Demandam 
também mais assistência técnica especializada.  
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4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Estime e analise os impactos sobre o emprego com base numa quantificação do número adicional de mão-de-obra (antes e depois da adoção da 
tecnologia). Tais impactos devem ser analisados em termos quantitativos, ou seja, número de empregos considerando a mão-de-obra empregada ou 
liberada com a adoção da inovação. 
Nesta quantificação, deve ser levada em conta a situação anterior e deve-se descontar os empregos da tecnologia que foi substituída. Por outro lado, 
no caso dos empregos gerados nos demais segmentos da cadeia produtiva, a quantificação deve considerar também o aumento da produção 
decorrente do uso da tecnologia (incremento de produtividade, por exemplo). 
Em tal processo, podem ser usados dados primários sobre estimativas de impactos (alterações nos coeficientes técnicos de custos de produção, por 
exemplo), seja nos sistemas de produção, seja em outros segmentos da cadeia produtiva (processamento agroindustrial, distribuição, etc.). Para evitar 
superestimação, é importante compatibilizar os dados estimados com dados secundários (IBGE, censos, PNAD, etc.)  

 
 
Tabela 4.4.1 - Número de empregos diretos gerados pela tecnologia entre 2001 e 2019 

Ano 
Emprego adicional por 

unidade de área 
Área 

Adicional 
Não se aplica 

Quantidade de 
Emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2001 7 0,8  5,4 
2002 7 0,9  6,2 
2003 7 1,1  7,2 
2004 7 1,1  7,4 
2005 7 2,6  17,9 
2006 7 2,4  16,6 
2007 7 2,9  20,1 
2008 7 5,6  38,5 
2009 7 4,8  32,9 
2010 7 6,1  41,5 
2011 7 6,7  46,0 
2012 7 8,5  58,5 
2013 7 11,4  77,9 
2014 7 14,1  96,6 
2015 7 14,1  96,5 
2016 7 15,7  107,8 
2017 7 9,9  67,8 
2018 7 11,1  76,1 
2019 7 12,2  83,4 

 

A geração de empregos foi estimada com base em metodologia definida no trabalho "Leite 
e derivados e a geração de emprego, renda e ICMS no contexto da economia brasileira" 
desenvolvido por Martins e Guilhoto (2001). Esse trabalho utiliza o modelo Insumo-Produto para 
verificar os impactos da renda na geração de empregos em diferentes setores da economia. 
Segundo os autores, “os multiplicadores de emprego estimam a relação entre o valor da produção 
e dos postos de trabalho de um determinado setor”. Com a atualização dos valores apresentados 
nesse trabalho, por meio do IGP-DI (FGV, 2019), tem-se que para cada R$ 3.418.335,11 de renda 
adicionada à cadeia de laticínios brasileira há a geração de sete novos empregos diretos ao longo 
da cadeia produtiva.  

Nesse sentido, para a estimativa de empregos adicionais gerados pelo Programa Nacional de 
Melhoramento do Guzerá para Leite utilizou-se o benefício econômico total da tecnologia em cada 
ano como a renda adicionada à cadeia, enquanto que a área adicional é o número de múltiplos de 
R$ 3.418.335,11 milhões. Seguindo esses critérios, em 2019 com a renda de R$ 40.721.591,62 
adicionada a cadeia produtiva foi possível a geração de 83,4 empregos permanentes em 2019, 
considerando somente os empregos diretos. Importante registrar que, segundo o estudo de Martins 
e Guilhoto, o impacto na geração de empregos indiretos (nos demais setores da economia) e 
induzidos (gerados devido ao crescimento da renda das famílias) no setor de laticínios é bem maior 
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do que o número de empregos diretos, demonstrando o poder multiplicador da renda adicionada 
nesse setor da economia. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional deverá ser feita com base no modelo de avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio 
Ambiente. Tal modelo, denominado "Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-Agro)", baseia-se 
num conjunto de indicadores e componentes envolvendo quatro aspectos de caracterização da dimensão de impacto do desenvolvimento institucional 
– capacidade relacional, capacidade científica-tecnológica, capacidade organizacional e produtos de P&D. 
Avalie os impactos no desenvolvimento institucional, referente a tecnologia avaliada, com base no "Sistema de Avaliação de Impacto da Inovação 
Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-Agro, Dimensão Desenvolvimento Institucional)" consultando as opiniões de especialistas/desenvolvedores da 
tecnologia e equipe do projeto. 
A análise de cada aspecto da avaliação de impacto do desenvolvimento institucional deverá ser feita em separado (Itens 5.1.1 a 5.4.2.), abaixo das 
respectivas tabelas. Ao final (Item 5.5) deve ser feita uma análise do índice de impacto do desenvolvimento institucional.  
 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de produtor consultado - Tipo 1: produtores familiares 
(pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e Tipo 2: produtores patronais (médios e grandes e basicamente orientados ao mercado). As análises 
devem ser realizadas considerando também esta tipologia. Sempre que a equipe observar alguma diferenciação nos resultados a partir da adoção da 
tecnologia por tipos diferentes de produtores, deve apontar tais especificidades. 
 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos ambientais da tecnologia, marque a opção "não se aplica" 
nas tabelas seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC, integralmente, não se aplica, justifique 
logo abaixo. Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica, a Unidade não é prejudicada na avaliação do relatório.  

 
5.1. Capacidade relacional 
 
A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento tecnológico agropecuário para ampliação e diversificação da rede 
de relacionamento científico da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de capacidade relacional são: relações 
de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

 
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  0,2 0,2 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim  0,4 0,4 
3. Know-who Sim  0,2 0,2 
4. Grupos de estudo Sim  0,4 0,4 
5. Eventos científicos Não  0,0 0,0 
6. Adoção metodológica Não  0,0 0,0 

*Tipo 1 - Especialista desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações de equipe/rede de pesquisa. 
 

Como o Programa Nacional de Melhoramento Genético do Guzerá é fruto de uma estreita 
parceria com diversos atores públicos e privados, o seu impacto sobre as relações da equipe/rede 
de pesquisa é bem marcante, com destaque para o critério de interdisciplinaridade (coautorias) e 
grupos de estudo, pois um vasto número de instituições estão envolvidas no desenvolvimento  e 
aperfeiçoamento constante do Programa, que trabalha não só os aspectos para o melhoramento da 
produção de leite, mas também de características reprodutivas e de corte, ampliando o seu leque 
de atuação.  
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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  0,2 0,2 
8. Interatividade Sim  0,4 0,4 
9. Know-who Sim  0,2 0,2 
10. Fontes de recursos Sim  1,2 1,2 
11. Redes comunitárias Sim  0,4 0,4 
12. Inserção no mercado Sim  1,2 1,2 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações com interlocutores. 
 

Semelhante aos critérios anteriores, a ampla rede de relacionamento proporcionada pelo 
PNMGuL impacta fortemente na relação com interlocutores sejam eles da área técnica, científica, 
comercial, produtiva, econômica e institucional. Para o perfeito funcionamento do Programa 
também se faz necessária uma intensa interação com esses interlocutores. O programa também 
tem um componente de captação de recursos muito pronunciado tanto junto a iniciativa pública 
quanto, principalmente, com agentes privados. Além disso, os resultados do PNMGuL apresentam 
forte inserção no mercado, devido as características da raça que possui dupla aptidão (leite e corte).  
 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 
A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalado de infraestrutura e instrumental metodológico, bem como às contribuições 
do projeto de desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições instrumentais e pessoais. Os critérios de capacidade 
científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e recursos do projeto (captação e execução). 

 
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  0,4 0,4 
14. Infraestrutura operacional Sim  0,4 0,4 
15. Instrumental operacional Sim  0,4 0,4 
16. Instrumental bibliográfico Sim  0,4 0,4 
17. Informatização Sim  0,6 0,6 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim  0,2 0,2 

*Tipo 1 - Especialista desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério instalações. 

 
No aspecto de “instalações” todos os critérios são impactados, com destaque maior para 

“informatização” devido ao grande número de informações trabalhadas que exigem complexa 
estrutura computacional (hardwares e softwares) para armazenamento e análises dos dados para a 
geração dos resultados periódicos do PNMGuL. 
 
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  1,2 1,2 
20. Instrumental (ampliação) Sim  1,2 1,2 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim  0,4 0,4 
22. Contratações  Sim  0,4 0,4 
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23. Custeios Sim  1,2 1,2 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério recursos do projeto. 

 
O aspecto de “recursos do projeto” tem impacto expressivo visto o montante de recursos 

captados para o perfeito desenvolvimento do PNMGuL que refletem em melhorias constantes na 
infraestrutura física e operacional, na permanente contratação de bolsistas e pesquisadores 
visitantes e no custeio rotineiro de diárias, traslados e estadias seja para coleta de dados, discussões 
técnicas com parceiros ou divulgação dos resultados do Programa. Somente em 2018 por meio de 
convênio com Centro Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá para Leite (CBMG2), foram 
aportados ao PNMGuL o valor de R$ 468.243,00. 
 
5.3. Capacidade organizacional 
 
A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para otimizar os mecanismos de 
aprendizagem e compartilhamento de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente operacionalização das atividades de 
pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse aspecto são: equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 
 

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  0,4 0,4 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim  1,2 1,2 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim  1,2 1,2 
27. Participação em eventos Sim  0,4 0,4 
28. Organização de eventos Sim  0,2 0,2 
29. Adoção de sistemas de gestão Não  0,0 0,0 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério equipe/rede de pesquisa. 

 
No aspecto de “equipe/rede de pesquisa”, os critérios mais expressivos foram 

“experimentos, avaliações e ensaios”, e “a implementação de bancos de dados”, fundamentais para 
o adequado desenvolvimento de Programas de Melhoramento. Tem destaque também a realização 
de “cursos e treinamentos” e a “participação em eventos” nacionais e internacionais, para 
atualização técnico-científica e divulgação dos resultados do programa, visto que o mesmo tem 
como base a utilização de metodologias e aplicações que estão na fronteira de conhecimento em 
nível mundial.  
 
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  0,4 0,4 
31. Número de participantes Sim  0,4 0,4 
32. Unidades demonstrativas Sim  1,2 1,2 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim  1,2 1,2 
34. Projetos de extensão Não  0,0 0,0 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Não  0,0 0,0 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério transferência/extensão. 
 

O aspecto de “transferência/extensão” tem um impacto geral bem expressivo em todos os 
critérios, com destaque para “criação de unidades demonstrativas”, visto que a parte de campo é 
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toda executada em propriedades de terceiros, principalmente nas fazendas ligadas ao CBMG2 e 
fazendas colaboradoras, principalmente de gado mestiço. Outro critério destacado é a “Exposição 
na mídia”: os resultados do PNMGuL possuem grande visibilidade, sendo sempre demandados pela 
imprensa especializada pela repercussão e interesse do público no assunto. O programa também 
permite o nivelamento de conhecimento entre os produtores, na medida que participam de 
palestras e visitas técnicas, eventos que facilitam o entendimento e estimulam a adoção da 
tecnologia. 
 

5.4. Produtos de P&D 
 
Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são verificados nesse aspecto, em consideraçã o dos produtos de 
P&D e dos produtos tecnológicos. Os critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos. 

 

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  0,4 0,4 
37. Artigos indexados Sim  0,4 0,4 
38. Índices de impacto (WoS) Sim  0,4 0,4 
39. Teses e dissertações Sim  0,4 0,4 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim  0,4 0,4 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos de P&D. 
 

No aspecto de “produtos de P&D”, a tecnologia em análise tem forte impacto tanto técnico 
quanto científico, visto que os resultados estão na fronteira do conhecimento científico mundial e 
tem grande aceitação junto ao público adotante, pois atendem às demandas do setor produtivo. 
Apesar de ter lançado seus primeiros resultados em 2000, a cada ano o Programa incorpora avanços 
do ponto de vista científico, como avaliação genética para produção de leite, gordura, proteína e 
sólidos totais, idade ao primeiro parto para touros e vacas, resultados da genotipagem de alguns 
importantes marcadores genéticos para os touros provados, além da informação do parentesco 
médio do touro com a população selecionada para leite, que são disponibilizados anualmente por 
meio de publicações técnicas, como o Sumários de Touros. Estes avanços permitiram o progresso 
genético da raça Guzerá para produção de leite e de sólidos.   
 
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  0,4 0,4 
42. Variedades/linhagens Sim  1,2 1,2 
43. Práticas metodológicas Não  0,0 0,0 
44. Produtos tecnológicos Sim  1,2 1,2 
45. Marcos regulatório Não  0 0 

*Tipo 1 - Especialista desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos tecnológicos. 

 
Os aspectos “variedades e linhagens” e “produtos tecnológicos” também tem elevado 

impacto devido à disponibilização dos resultados do teste de progênie e também das Famílias do 
Núcleo MOET; importante destacar os avanços na metodologia científica incorporados às avaliações 
genéticas do PNMGuL. 
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5.5. Índice de impacto no desenvolvimento institucional 
 

Tabela 5.5.1 - Análise dos resultados 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 2,62 2,62 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Faça uma análise do índice final de impacto do desenvolvimento institucional gerado pelo AMBITEC no qual são agregados e 
ponderados os coeficientes anteriormente comentados (média ponderada dos Itens 5.1.1 a 5.4.2). 

 
O índice de impacto no desenvolvimento institucional do Programa Nacional de 

Melhoramento do Guzerá para Leite foi bem expressivo de 2,78.  
O PNMGuL é fruto de uma parceria de longa data da Embrapa Gado de Leite com diversos 

atores públicos e privados, contando com uma rede de pesquisa e transferência de tecnologia muito 
bem estabelecida. Essa rede permite uma estreita relação com ampla gama de interlocutores, sejam 
eles da área técnica, científica, comercial, produtiva, econômica e institucional. Estas interações se 
refletem em uma vasta lista de publicações técnico-científicas (Anexo 2). 

Para o adequado desenvolvimento das suas ações, o PNMGuL conta com boa estrutura 
instalada, com destaque para a complexa estrutura computacional (hardwares e softwares) para 
armazenamento e geração dos resultados periódicos das avaliações genéticas a partir da base de 
dados do Programa. Boa parte das ações são custeadas com recursos captados junto a diferentes 
fontes de financiamento público e privado. 

Toda essa estruturação permite a geração de produtos de P&D com forte impacto técnico-
científico, visto que os resultados estão na fronteira do conhecimento científico mundial e tem 
grande aceitação junto ao público adotante, refletindo em grande visibilidade na mídia.  
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Dados os resultados obtidos nas avaliações dos diversos tipos de impactos identificados e analisados nas  seções anteriores (Itens 3, 4 e 5), faça as 
conclusões e considerações finais, apontando as perspectivas de adoção futura da tecnologia. 
Quanto à avaliação em si, ressaltar eventuais impactos ainda não estimados da tecnologia sob avaliação que devem ser analisados futuramente. 

 

Do ponto de vista econômico o produtor se beneficiou diretamente por utilizar um animal 
de dupla aptidão, que proporcionou ganhos das seguintes formas: a) com o incremento na 
produtividade das fêmeas com maior produção de leite; b) com a valorização comercial das novilhas 
e vacas guzolandas (F1); c) com a comercialização dos machos puros para uso como reprodutores 
em outras fazendas; e d) os machos cruzados para recria e abate. Há que se destacar que a 
tecnologia também viabiliza ganhos nos demais elos da cadeia produtiva. 

Do ponto de vista socioambiental, o índice de impacto alcançado foi de 2,27. Nesse ponto é 
importante ressaltar: a) que o aspecto renda foi o mais impactado pela tecnologia; b) que a 
eficiência tecnológica se destacou, principalmente, pelo aumento da produtividade da terra; c) que 
há menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa desses animais mais produtivos.                   

Do ponto de vista institucional, o PNMGuL apresentou também impacto interessante pelas 
seguintes razões: a) pela originalidade de ser o único programa de melhoramento no mundo que 
trabalha animais com dupla aptidão; b) por ter uma rede de pesquisa e transferência de tecnologias  
estruturada  em sólidas parcerias públicas e privadas; c) por ter uma grande geração de produtos 
de P&D com forte impacto técnico-cientifico; d) e, contar com a grande aceitação em toda a cadeia 
produtiva do leite, em especial, entre os produtores de leite e carne. 

Este foi o segundo ano de avaliação da tecnologia. Percebe-se que há impactos positivos 
sobre os produtores familiares, que adotam sistemas de produção mais flexíveis, utilizando-se de 
animais de dupla aptidão, de modo a aproveitar essas duas alternativas de renda, mas que não 
foram avaliados neste momento. Na sequência desta avaliação a estratégia será intensificar o 



26 

 

 

levantamento de informações por meio de entrevistas e visitas a mais produtores que utilizam 
animais guzerá e guzolandos, sejam como vacas produtoras de leite, animais para corte ou touros 
para monta natural. A intenção será entender melhor a apropriação da tecnologia por parte 
produtores usuários finais da tecnologia. 

Necessário também se faz entender aspectos comerciais ligados às biotécnicas da 
reprodução envolvendo principalmente a transferência de embriões (TE) e a fecundação in vitro 
(FIV), como se dá a disseminação destes animais e quais os valores envolvidos. Este é um mercado 
em expansão nos últimos anos, mas que não foi medido neste momento.  

Outros desafios dizem respeito a Pesquisa e Desenvolvimento que tratam das avaliações 
moleculares e genômicas de touros e fêmeas. Essas avaliações possibilitarão a identificação de 
características produtivas, contribuindo para o aprimoramento e seleção de animais para o Teste 
de Progênie, que se espera, irão gerar impactos positivo no Guzerá Leiteiro e suas derivações. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 
Informe a fonte dos dados usados na avaliação, em especial o procedimento utilizado na coleta de dados. Cite as fontes: entrevistas a produtores, 
levantamentos realizados pela própria equipe de avaliação de impactos ou por outras instituições, informações fornecidas por cooperativas, etc . Caso 
a equipe tenha consultado usuários da tecnologia, informe o número de entrevistas realizadas, o perfil destes, se são produt ores familiares (pequena 
escala e pouco vinculados ao mercado) e ou produtores patronais (médios e grandes, e basicamente orientados ao mercado) e, ai nda, liste os 
municípios onde as entrevistas foram realizadas. A Tabela 7.1, baseada no modelo enviado pela Embrapa Cerrados, pode ser usada como referência. 

 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Ibituruna MG  x   1 
Ibituruna MG  x   1 

Muriaé MG  x   1 

Poço Fundo MG  x   1 

Total      3 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
Comente sobre a forma de coleta dos dados. 
 

Foram realizadas entrevistas com pesquisadores e técnicos da Embrapa, com colaboradores 
de associações de produtores e profissionais ligados a centrais de inseminação. Foram realizadas 
visitas técnicas a propriedades nos municípios de Muriaé, Ibituruna e Poço Fundo, todos no Estado 
de Minas Gerais. Os criadores foram entrevistados seguindo a metodologia do Ambitec e levantadas 
também informações sobre o manejo da propriedade e as relações comerciais. Os produtores de 
Ibituruna (2) são criadores e selecionadores de guzerá puro, possuem touros em teste, são 
dirigentes da Associação de Criadores de Guzerá e tem uma grande experiência comercial com a 
raça.  

O produtor de Muriaé selecionado e entrevistado na própria fazenda possui uma 
característica importante, pois usa os animais no sistema de produção no formato ideal da raça, ou 
seja, dupla aptidão.  As vacas Guzerá produzem leite para manutenção da propriedade. Bezerras e 
novilhas são utilizadas para reposição do rebanho ou cruzadas com touros holandeses formando os 
animais Guzolandos ou F1 (primeira geração do cruzamento entre animais da raça Guzerá e 
Holandês. Os machos puros são vendidos como reprodutores e os machos meio sangue 
(guzolandos) são comercializados como animais de corte, por sinal com grande valor comercial 
principalmente pela capacidade de ganho rápido de peso. 

Já o produtor de Poço Fundo (MG) entrevistado também na propriedade, é um usuário direto 
da tecnologia de touros melhorados da raça Guzerá. Ele comprou um tourinho Guzerá que foi 
introduzido em seu rebanho comum com vistas a melhorar a sua genética para produção de leite, 
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rusticidade e ganho de peso dos animais. A renda da propriedade deriva da venda de leite e de 
animais, sendo que o produtor está muito satisfeito com a introdução da genética Guzerá. 

 
  

Tabela 7.2 - Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Entrevista com a equipe de pesquisadores diretamente 
envolvida com o desenvolvimento da tecnologia na Embrapa 
Gado de Leite 

MG Juiz de 
Fora 

P&D 2 

Total     
 

Os pesquisadores foram entrevistados em conjunto buscando sempre pontuar os critérios 
com ponderações consensuais, buscando uma avaliação mais precisa possível dos impactos no 
desenvolvimento institucional. 
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