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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 

 

Tomate BRS Zamir – Híbrido do tipo “grape” rico em licopeno. 
 
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 
X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 

O grande diferencial do tomate grape ou tomate-uva é ser um fruto muito saboroso e 
adocicado, a ponto de ser consumido como fruta ou como tira-gosto. Em geral, possui as seguintes 
características: pequeno tamanho e formato alongado (oblongo), uniforme e bem definido; 
coloração vermelha intensa, tanto da casca quanto da polpa do fruto; baixo índice de acidez; casca 
lisa e fina; peso médio entre 10 e 20g; cachos grandes e bastante produtivos e teor de açúcar 
elevado (mínimo de 6 °Brix). Além disso, o tomate-uva possui grande versatilidade culinária, sendo  
indicado para o consumo in natura, em saladas cruas, ou na forma de snacks em festas e em 
acompanhamentos de drinks, ou ainda, como pequenas frutas no lanche de adultos e crianças. 

 
                                 Fotografia 1: Tomate “grape” em estufa 

 
                                             Fonte: Bueno (2018) 

 

O segmento varietal de tomates do tipo grape com valores elevados de ºBrix (sólidos 
solúveis) representa um mercado em franca expansão no Brasil. O BRS Zamir é um representante 
de uma nova geração de híbridos nutricionalmente enriquecidos, sendo um dos materiais 
comerciais disponíveis no mercado mundial que apresenta alguns dos maiores teores do pigmento 
antioxidante licopeno. Além disso, o BRS Zamir conserva todas as características sensoriais 
superiores (aroma, sabor e textura), típicas do segmento cereja alongado. Em condições 
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protegidas, o material consegue apresentar potencial produtivo de 5 a 8 kg/planta, superior à 
média de materiais semelhantes. Também tem apresentado excelente desempenho em campo 
aberto nos meses que apresentam ausência de chuvas intensas (abril a outubro na maior parte do 
país) A depender do manejo, o teor de sólidos solúveis pode atingir valores na faixa de 7 a 11º 
Brix, também acima da média de outros materiais genéticos disponíveis no mercado brasileiro. 

A cultivar atualmente líder do mercado é o Sweet Heaven, desenvolvido pela empresa 
Sakata Seed Corporation, com sede no Japão e filial no estado de São Paulo, em Bragança Paulista. 
É um material rústico, longa vida, mas recomendado principalmente para sistemas de produção 
em ambiente protegido. Esse material apresenta ainda resistências e tolerâncias, principalmente à 
Fusário (Fol raça 1), à mancha cinzenta (Stemphylium solani) e ao vírus do mosaico do tomateiro 
(ToMV), estirpe Tm1. O Sweet Heaven também apresenta uma alta produção e precocidade, tendo 
a colheita iniciada 90 dias após o semeio, com frutos pesando em torno de 15g. Esta cultivar será 
utilizada neste estudo como padrão de comparação para Avaliação de Impactos do BRS Zamir. 

As cultivares disponíveis para o tomate tipo Grape se diferenciam em vários aspectos, 
como, por exemplo, em relação à adaptação às diferentes condições climáticas, à existência de 
resistências e tolerâncias a doenças e pragas, à melhor adaptabilidade aos diferentes sistemas de 
produção (campo aberto, estufa, orgânico, climatizado, etc) e à diferenciação para atendimento a 
mercados específicos ou de nicho. Portanto, a decisão do produtor por uma ou outra cultivar 
envolve esses fatores que são importantes para compor a escolha da cultivar mais apropriada para 
o sistema de produção disponível. Todavia, de uma maneira geral, ambas as cultivares que serão 
estudadas neste trabalho são passíveis de serem utilizadas na maioria dos modelos produtivos de 
tomate grape no países. 
 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2011 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2013 

 

1.7. Ano de Início da Adoção:  2013 

 

1.8. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES X PR X 

BA X AM X GO X MG X RS X 

CE  AP  MS  RJ X SC X 

MA  PA X MT  SP X  

PB X RO   

PE X RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.9. Beneficiários 

 
São beneficiários da tecnologia os agentes do agronegócio do tomate, especialmente 

aqueles envolvidos com a produção, comercialização e consumo de tomate tipo grape. Em 
particular, pequenos e médios produtores, inclusive da agricultura familiar e governo, são 
amplamente beneficiados com a geração de emprego e renda pelo uso de tecnologias similares. O 
tomate grape é um produto que se encaixa muito bem no perfil do agricultor de base familiar que, 
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mesmo em uma área pequena e com razoável estrutura, consegue produzir um material de 
elevado valor agregado. Os consumidores também se beneficiam de material de melhor 
qualidade: mais saboroso, com menor uso de insumos e defensivos comparativamente a outros 
tipos de tomate e com teores elevados de licopeno.  

O presente trabalho é resultado de entrevistas realizadas com produtores e revendedores 
das regiões do Distrito Federal e do eixo econômico de Brasília – Goiânia. Foram entrevistados 
produtores das regiões de Planaltina e Brazlândia no Distrito Federal e nos municípios de Anápolis 
e Goianápolis no estado de Goiás. Em Planaltina, são, via de regra, pequenos produtores que têm 
plantado o tomate grape. Em geral, eles utilizam sistemas produtivos com menor nível 
tecnológico. A produção na região de Brazlândia e no estado de Goiás, por sua vez, apresenta nível 
tecnológico de produção mais elevado, predominantemente em sistema de cultivo protegido. 
Ressalta-se, entretanto, que os impactos econômicos do tomate BRS Zamir foram estimados para 
todo o país, a partir dos dados de comercialização fornecidos pelo parceiro comercial. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

O segmento de produção de sementes de hortaliças é mundialmente competitivo, sendo 
caracterizado como uma atividade na qual os custos de desenvolvimento de um novo produto são 
cada vez mais elevados. Dessa forma, é de se esperar uma progressiva concentração do mercado.  

O tomate do grupo uva “Sweet Grape”, híbrido originalmente criado pela Sakata Seed 

Corporation, no Japão, foi trazido para o Brasil no início da década de 2000. O projeto 
desenvolvido pela empresa estruturou-se com o objetivo de organizar e operacionalizar o sistema 
integrado de produção e comercialização do tomate “Sweet Grape”, envolvendo associação entre 
empresas de áreas diversificadas gerando uma nova forma de atuação no mercado hortícola no 
Brasil. Os principais conceitos destacados neste projeto original e que foram seguidos 
posteriormente pelas empresas concorrentes foram: agregação de valor, versatilidade, apelo no 
ponto de venda, valorização da tradição, saudabilidade, valor nutricional, rastreabilidade e 
segurança alimentar (JUNQUEIRA, 2011). 

Em São Paulo, os principais municípios que enviam tomate Mini para a Ceagesp são: 
Araguari – MG (18%), Cotia – SP (17%), São Miguel Arcanjo – SP (8,5%) e Mogi das Cruzes- SP (8%). 
O minitomate sofre pouca sazonalidade, sendo os 3 primeiros meses do ano aqueles de menor 
oferta do produto (Ceagesp, 2019). 

 
                                      Fotografia 2: Tomate “grape” em bandejas de 300g 

 
                                             Fonte: Bueno (2018) 
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O mercado de hortaliças especialidades no Brasil iniciou-se nos anos finais da década de 
1990, com a valorização da cultura gourmet e a alta gastronomia. Neste grupo, as hortaliças 
miniaturizadas ganharam grande destaque, passando progressivamente de um mercado de 
atendimento exclusivo de chefs para o do suprimento do cotidiano dos consumidores mais 
informados e exigentes. Estima-se que o seu consumo venha crescendo a taxas médias anuais 
entre 15 e 20%. Nas lojas e supermercados gourmet, chegam a representar até 10% do total das 
vendas de frutas, verduras e legumes - FLV, ainda que custem, em média, de 20 a 40% mais que as 
versões tradicionais dos mesmos vegetais (Junqueira et. al, 2011). 

Dados consolidados da produção e comercialização do tomate tipo grape no país ainda não 
são bem conhecidos. Todavia, a partir de dados das centrais de abastecimento do país, sabe-se 
que vem crescendo a cada ano a produção de grape. Só no ano de 2018, o volume comercializado 
ultrapassou a cifra de 1,2 milhão de toneladas, na principal central de abastecimento do país, a 
CEAGESP. Neste mesmo ano, o preço médio de comercialização na Central, foi de R$ 7,64, em um 
total de movimentação financeira de mais de 8,5 milhões de reais de produto, conforme 
informação da Seção de Economia e Desenvolvimento. À exceção dos meses de julho a setembro, 
o volume se mantém relativamente estável, conforme segue: 

 
                  Gráfico 1: Volume de comercialização de tomate grape 

 
     Fonte: Ceagesp, 2019 

 

De acordo com dados do parceiro comercial do tomate BRS Zamir, os estados de Goiás, 
Distrito Federal e São Paulo respondem por mais de 60% das vendas do híbrido. No entanto, 
abrem-se perspectivas para disseminação da tecnologia em outros estados, particularmente do 
Norte e Nordeste, tendo em vista a capacidade do material em suportar elevadas temperaturas. 
No mercado brasileiro atual, ocorre a oferta de um grande número de híbridos de tomate grape, 
com aparência muito semelhante entre eles. Para ganhos de mercado, é importante que se 
destaque as características singulares do material da Embrapa, como fator diferencial em um 
mercado bastante competitivo. 

O segmento também impacta a indústria da plasticultura e de equipamentos para irrigação 
e fertirrigação. Embora a relação custo-benefício do tomate grape seja favorável, com uma boa 
margem, os investimentos são considerados altos, já que o plantio é feito preferencialmente em 
estufas. Há ainda um impacto no setor de embalagens, devido aos esforços de padronização, 
classificação e embalagem do tomate grape, pois se trata de um mercado diferenciado. 
Atualmente, tem ainda sido observado, no Brasil, a implantação das primeiras unidades de cultivo 
indoor como alternativa de agricultura urbana com alta tecnologia acoplada para a produção de 
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hortaliças de altíssima qualidade física e nutricional, sendo o tomate grape uma das possibilidades 
de cultivos com alto valor agregado para uso nesses sistemas.  
 Espera-se que a utilização da tecnologia BRS Zamir tenha um impacto econômico 
relevante, relacionado à produtividade, devido ao excelente carregamento dos cachos e à redução 
de custos de sementes e defensivos. Além disso, deverá haver impactos sociais importantes, 
considerando os indicadores relacionados a emprego na produção de mudas e gestão e 
administração do empreendimento. Por último, devido à resistência a doenças, o que tem 
permitido o uso de menores quantidades de agroquímicos, o cultivo em sistema orgânico de 
produção e o rápido poder de recuperação das plantas quando ataques de pragas são sofridos, é 
esperado que a tecnologia gere impacto ambiental positivo, sobretudo pela redução da 
necessidade de uso de agroquímicos. 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

Para o cálculo do impacto econômico gerado pela tecnologia, faz-se necessário 
previamente uma estimativa do custo operacional total na produção do tomate grape tomando-se 
como parâmetro uma estufa de 1000 metros quadrados em um ciclo produtivo de 9 meses, 
cultivado em vasos com terra. Cultivos em vasos com substrato são mais produtivos quando bem 
ajustados. Entretanto, os produtores entrevistados produziram em vasos com terra, razão pelo 
qual foi realizada a estimativa de custo com base neste sistema. Todavia, devemos considerar que 
a produção de tomate grape em vasos com substrato torna o sistema “fechado”, evitando-se 
assim perdas de minerais por volatilização, como no caso do nitrogênio ou pelo efeito “dreno 
solo”, muito importante para o fósforo. Os investimentos iniciais são mais altos com a aquisição de 
material de irrigação (mangueiras espaguete), vasos de 15 litros, entre outros, que são certamente 
compensados posteriormente com a economia com a aquisição de insumos. 

A testemunha para efeito de comparação dos benefícios econômicos foi o material Sweet 

Heaven, da Sakata. Informações do parceiro comercial apontam que a área de adoção da 
tecnologia BRS Zamir corresponde atualmente no Brasil a 35 estufas de 1000 metros quadrados, 
totalizando 35.000 m2 com média de 2.500 plantas para cada estrutura.  

Primeiramente, é necessário estimar as operações manuais para condução da estufa. O 
valor da mão-de-obra é calculado sobre o salário comercial na região do DF, mais encargos, 
considerando uma empresa optante do Simples Nacional. São computadas as operações com 
pulverização, polinização, condução e colheita. As atividades que não envolvem a colheita são 
mantidas com 1 empregado por estufa, com 2 a 3 operações semanais de 8 horas cada. No 
período que envolve parte da desbrota e toda a colheita é necessário 1 empregado adicional para 
2 operações semanais de 8 horas durante 6 meses, ao valor da diária de R$ 80,00. Assim, 
considera-se que durante os primeiros 90 dias a necessidade de mão-de-obra é de 1 empregado, e 
2 empregados (sendo um diarista) para os 180 dias restantes.  

Durante o período de pré-colheita é gasto o valor de R$ 2.180,00 (valor com base na hora 
de trabalho e encargos) enquanto na colheita o desembolso é de R$ 8.192,00. Foi considerado o 
valor de R$ 1.306,40 com outras operações da estufa (inclusive pós-colheita), valor 
correspondente a 115 operações no ciclo da cultura. Essas operações incluem preparo de vasos, 
classificações, embalagem e outros. No total ter-se-á gasto com mão-de-obra, no ciclo, em uma 
estufa de 1000 metros quadrados, o valor de R$ 10.372,00.  

Os fertilizantes utilizados para o cálculo de custo para a produção em vasos são: 
Superfosfato Triplo, Calcário, Cloreto de Potássio, Uréia, Sulfato de Zinco, Bórax e Sulfato de 
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Magnésio. A quantidade utilizada de cada insumo já é calculada para todo o ciclo de produção do 
minitomate, utilizando o sistema de fertirrigação, e para o preparo dos vasos com terra. 

As principais doenças que acometem a cultura do tomate grape em estufa são a traça do 
tomateiro, a mosca branca, transmissora de um complexo de vírus que reduzem a produtividade 
da planta e em climas mais frios, a requeima, causada pelo fungo Phytophthora infestans. Em 
menor escala, a cultura também é acometida pelo oídio e a fusariose. Para o cálculo do custo com 
fitossanitários, foi considerada a utilização de 7 produtos defensivos.  Para controle da traça do 
tomateiro foi considerado o uso dos inseticidas de nome comercial: Premio, Dipel e Azamax. Para 
o controle da mosca branca, os defensivos Connect e Oberon. Como fungicidas foram 
considerados para os cálculos os produtos Absolut SC e Approv. Atualmente, já vem sendo testado 
com sucesso o controle biológico com o uso do Tricogramma pretiosum, uma microvespa da 
ordem Hymenoptera, útil no combate à traça do tomateiro, como alternativa eficaz ao controle 
químico.  

Dentre outros custos operacionais da estufa, encontram-se os gastos com mudas, vasos, 
energia e fitilho. Não foi considerado o cálculo com substrato, pois a maioria dos produtores 
entrevistados ainda não utiliza substratos em vasos. A muda do tomate grape para transplantio 
gera gastos com semente, viveirista, consultoria e, alguns casos é necessária a enxertia. Assim, o 
valor por muda produzida pode variar de R$ 2,00 a R$ 3,00. Tomamos como referência o custo 
médio por muda de R$ 2,50. O valor total gasto com mudas para o sistema é de R$ 6.250,00. São 
necessários 2.500 vasos ao custo unitário de R$ 2,50 por estufa. 

 Para o cálculo das depreciações, consideramos o custo da estufa e do conjunto de 
fertirrigação (motobomba e outros equipamentos para irrigação). Atualmente, com a alta dos 
preços dos plásticos (fixados em dólar), a estufa padrão tipo capela custa, em média, a R$ 20,00 o 
metro quadrado (ou R$ 20.000,00 para a estufa de 1000 m2). O conjunto de fertirrigação, para 
uma estufa de mesmo tamanho, tem custo estimado em R$ 5.000,00. Assim, ter-se-á o valor de R$ 
25.000,00 ou R$ 2.500,00 anuais pelo método de depreciação linear (10 anos para ambos os 
bens). 

Por fim, foi considerado o custo de outras despesas representando 5% do custo 
operacional envolvido na estufa. Para efeito deste estudo, não foi considerado o custo de 
oportunidade do capital. 

 
            Quadro 1: Custo operacional total do tomate “grape” 

Estimativa do custo operacional total na produção de minitomate Sweet Grape em estufa 
de 1000 metros quadrados em ciclo de 9 meses 

Descrição Especificação Qtde V.U (R$) Total (R$) 

*A - Operações manuais         

Pulverização HH 100  R$            11,36                1.136,00  

Polinização HH 100  R$            11,36                1.136,00  

Condução HH 130  R$            11,36                1.476,80  

Colheita HH 130  R$            11,36                1.476,80  

Outras operações HH 115  R$            11,36                1.306,40  

Diaristas para colheita diárias 48  R$            80,00                3.840,00  

Subtotal A             10.372,00  

B - Insumos 

1-Fertilizantes 

Calagem Kg 37,5  R$            10,50                    393,75  

Supertriplo Kg 25  R$            11,13                    278,25  

Cloreto de Potássio Kg 8,33  R$            10,09                      84,00  

Uréia Kg 5,50  R$            12,40                      68,20  
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Estimativa do custo operacional total na produção de minitomate Sweet Grape em estufa 
de 1000 metros quadrados em ciclo de 9 meses 

Sulfato de Zinco Kg 0,11  R$          215,89                      23,10  

Bórax Kg 0,19  R$          109,37                      21,00  

Sulfato de Magnésio Kg 0,48  R$            28,43                      13,65  

Total Fertilizantes                   881,95  

2- Fitossanitários 

Premio LT                  8,000   R$          687,75                5.502,00  

Azamax LT                  4,000   R$          119,70                    478,80  

Oberon LT                  2,000   R$          218,40                    436,80  

Connect  LT                  2,000   R$            48,30                      96,60  

Dipel LT                  2,000   R$            82,95                    165,90  

Absolut SC LT                  2,000   R$          202,65                    405,30  

Altima LT                  1,000   R$          139,65                    139,65  

Total Fitossanitários               7.225,05  

3 - Outros 

Mudas unidade 2500 2,5               6.250,00  

Vasos unidade 2500 2               5.000,00  

Energia kw/h 250 0,56                   140,00  

Fitilho 1000 metros 15,6 29,44                   459,26  

Embalagens unidade 25000 0,1               2.500,00  

Sub Total B             22.456,26  

Custo Operacional Efetivo             32.828,26  

Depreciação                     2.500,00  

Outras despesas                     1.641,41  

Custo Operacional Total                   36.969,68  
   *Baseado no salário mínimo vigente de RS 998,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Do quadro acima, percebemos que a mão-de-obra representa um dos principais centros de 
custo da produção do tomate grape em estufa, sendo responsável por 25,95% dos custos totais. 
Os gastos com mudas e vasos e com fitossanitários são muito relevantes também. As mudas e 
vasos tem um custo estimado de 28,14% dos custos totais, enquanto os defensivos respondem 
por 18,07% dos custos. De posse desta estimativa do custo operacional, podemos estimar a 
rentabilidade na produção do tomate grape a partir dos dados de produção e preço obtidos nas 
entrevistas com os produtores. A estufa de 1000 metros quadrados, com 2500 plantas, produz em 
média 10 toneladas de tomate (4 kg por planta). É importante destacar que o BRS Zamir é indicado 
tanto para o cultivo protegido como em campo aberto (no período das secas), período em que se 
podem atingir maiores produtividades. É necessário observar, entretanto, que se trata de um 
produto com altos custos e valor agregado e que visa atender a nichos de mercado, sendo, 
portanto os cultivos em ambiente protegido mais indicados por oferecer menor risco de perda da 
produção e por permitir o cultivo de frutos de melhor qualidade. Estas bandejas, pesando em 
geral 300g, são comercializadas ao preço médio de R$ 1,80 pelos produtores entrevistados. A 
receita bruta de uma estufa padrão é de R$ 60.000,00. A busca por melhores canais de 
comercialização para garantir uma boa lucratividade é muito importante, tendo em vista a 
dificuldade em se manter bons índices produtivos pela incidência crescente de doenças na cultura 
e os altos custos de defensivos. 
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                                    Quadro 2: Rentabilidade do tomate “grape” 

Rentabilidade na produção de tomate “grape” em 
estufa de 1000 metros quadrados 

Item  1 estufa (1000m2)  

Produção (Kg) 
                     

10.000,00 * 

Preço (R$/kg) 
                               

6,00  

Receita Bruta (R$) 
                     

60.000,00  
Custo Operacional Total 
(R$) 

                     
36.969,68  

Receita Líquida (R$) 
                     

23.030,32  
Índice de Lucratividade (%) 38,38 

Produção de equilíbrio (Kg) 6.161 

Preço de custo (R$/kg) 3,69 

         Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Destacamos que o custo de produção médio por quilo do tomate grape é de R$ 3,69. Para 

equilibrar os custos totais de produção, o produtor deverá produzir no mínimo 6.161 Kg/ciclo de 
minitomate ou comercializá-lo a um preço mínimo de R$ 3,69/Kg para não incorrer em prejuízos. 
A receita líquida mensal da cultura do minitomate em estufa é de R$ 1.919,00 para cada unidade 
de 1000 metros quadrados.  

 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade  

  

De acordo com as entrevistas aplicadas aos produtores e revendedores, a tecnologia BRS 
Zamir proporciona um aumento de produção de pelo menos 25% em relação aos outros materiais 
similares no mercado. Enquanto a maioria dos tomates grape conseguem atingir produtividade 
em torno de 4 kg por planta, o BRS Zamir atinge ao menos 5 kg por planta. Entretanto, não 
raramente, pode atingir produções de 6 até 8 kg por planta, principalmente em campo aberto, 
onde o material expressa maior potencial produtivo. Para efeito de cálculo, consideramos o 
rendimento incremental de 1 kg por planta em relação às outras tecnologias ou 12.500 kg por 
estufa de 1.000 metros quadrados.  

Por outro lado, há um custo adicional para a produção do tomate BRS Zamir.  Dentre as 
suas características agronômicas, os cachos são bem formados, com excelente grau de bifurcação, 
devido à incorporação de gene específico, aumentando assim o número de frutos por penca (45 – 
50 frutos). Foi relatado por um produtor o atingimento de um pico de 80 frutos por cacho. Dessa 
forma há um aumento na mão-de-obra para as atividades de desbrota, devido ao elevado grau de 
bifurcação e para as atividades de colheita. Assim, consideramos um aumento de 15% no custo 
total de mão-de-obra para a estufa ou R$ 1.550,00. 
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Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/19) 
 

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 

(UM) 

Benefício 
Econômico 

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

 2014 10.000 10.500 5 0 2.500 70% 1.750 15 26.250 

 2015 10.000 11.000 5,00 500 4.500 70% 3.150 25 78.750 

 2016 10.000 11.500 5,50 1.000 7.250 70% 5.075 71 360.325 

 2017 10.000 12.000 6,00 1.200 10.800 70% 7.560 22 166.320 

 2018     10.000 12.500 6,00 1.550 13.450 70% 9.415 45 423.675 

 2019 10.000 12.500 6,00 1.550 13.450 70% 9.415 35 329.525 

 
 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
 

Se aplica: sim (X )   não (   ) 

 
Atualmente, o custo com aquisição de sementes é semelhante entre os diferentes híbridos 

disponíveis no mercado. Por outro lado, os produtores que já plantaram outras variedades do 
tomate grape relataram uma resistência maior do BRS Zamir em relação à traça do tomateiro, 
podendo-se controlar a praga apenas com 1 aplicação semanal. Para o cálculo da redução do 
consumo do defensivo, consideramos os 3 produtos utilizados para o controle da traça (Premio, 
Dipel e Azamax), reduzindo-se 2 aplicações mensais  desses 3 produtos em 7 meses do ciclo, ou 
seja, desde a inflorescência da planta. Pelo preço de mercado desses produtos em dezembro de 
2018, a redução de custo é de R$ 2.126,00.   

Além disso, temos uma redução da mão-de-obra com as atividades de pulverização de 
aproximadamente 30 horas, representando uma economia de R$ 340,00.  Assim, o benefício com 
a redução de custos para o tomate BRS Zamir é de R$ 2.466,00 para o ano de 2019. 
 
Tabela B - Benefícios Econômicos por Redução de Custos (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

(UM) 

Benefício 
Econômico  

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

2014   29.309 26.969 2.340 70% 1.638             15 24.570 

2015   32.565 29.966 2.599 70% 1.819             25 45.482 

2016   36.183 33.295 2.888 70% 2.021             71 143.533 

2017   40.203 36.994 3.209 70% 2.246             22 49.418 

2018   44.671 41.105 3.566 70% 2.496             45 112.329 

2019   46.904 44.438 2.466 70% 1.726             35 60.417 

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

  
Os entrevistados relataram uma maior padronização dos tomates BRS Zamir em relação a 

outros materiais já lançados no mercado. Constataram que o material possui uma tolerância maior 
a eventuais desajustes no sistema de fertirrigação, sendo que os outros materiais podem 
apresentar com mais facilidade problemas de conformação e rachadura do fruto devido a esses 
problemas técnicos de manejo. Nos primeiros meses de frutificação, materiais mais sensíveis 
podem apresentar excesso de crescimento do fruto, perdendo padronização.  
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Por outro lado, nas fases intermediárias à final, estes materiais podem apresentar frutos 
arredondados devido a esses desajustes do sistema, perdendo valor de mercado também. Como a 
bandeja de tomate uva de 300g é comercializada ao preço que varia de R$ 1,80 a 2,00, 
consideramos que o valor mais alto é comercializado quando há uma boa padronização dos frutos. 
Portanto a renda adicional por agregação de valor é de pelo menos R$ 0,10 por bandeja, 
resultando em uma renda adicional de R$ 0,33 por kg de tomate BRS Zamir em relação às outras 
variedades. 
 
Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor  

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 

(UM) 

Benefício  
Econômico  

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

2014     50.000 53.300 3.300 70% 2.310              15 34.650 

2015     50.000 53.300 3.300 70% 2.310              25 57.750 

2016     55.000 58.300 3.300 70% 2.310              71 164.010 

2017     60.000 63.300 3.300 70% 2.310              22 50.820 

2018     60.000 63.300 3.300 70% 2.310              45 103.950 

2019     60.000 63.300 3.300 70% 2.310              35 80.850 

 
 
3.1.4. Análise dos impactos econômicos 
 

A análise dos impactos econômicos demonstra em números a grande relevância econômica 
na adoção desta tecnologia. Em números absolutos o impacto econômico pode não ser maior em 
função da diversidade de materiais semelhantes no mercado, pois praticamente todas as médias e 
grandes empresas de sementes atualmente possuem em seu portfólio variedades de tomates 
grape com valor agregado.   

As características sensoriais superiores do BRS Zamir não podem ser diferenciadas pelo 
consumidor final, o que traria forte impacto junto aos produtores para atendimento desta 
demanda reprimida, caso houvesse esforço mercadológico e organização da cadeia neste sentido. 
Também não se pode ignorar o fato de que grande parte dos produtores mantém a prática de se 
guardar sementes para o próximo plantio, fazendo gerações sucessivas, até F3 em alguns casos. 
Como o custo da semente representa apenas 2,46% do custo total da estufa, não é recomendável 
que os produtores mantenham esta prática, pois compromete todo o sistema com a perda da 
carga genética das sementes híbridas melhoradas. Mais uma vez, isso envolve esforços dos elos da 
cadeia, principalmente quanto à orientação repassada pelos revendedores aos produtores nos 
quais mantêm estreita relação comercial. Portanto, os números oficiais extraídos das vendas do 
parceiro podem ter valores bem mais superlativos devido à impossibilidade de se conhecer ao 
certo qual é a área exata de adoção da tecnologia. 

A tecnologia BRS Zamir possui grande potencial econômico por alterar consideravelmente 
três tipos de impactos. Primeiramente, a produtividade por planta pode ser aumentada em pelo 
menos 20%. Para um sistema com altos custos de produção por unidade de área, este incremento 
de produtividade é muito alto, principalmente para aqueles produtores com nível tecnológico 
menor, dado a maior tolerância da variedade às condições irregulares de ambiente e de manejo.  

A redução de custos com a tecnologia também é relevante, em torno de 5,25% em relação 
à tecnologia anterior, em função da redução com as pulverizações com defensivos químicos para 
controle de pragas. Os crescentes problemas com os danos causados por vírus transmitidos por 
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mosca branca e por fungos de solo como o Fusarium oxysporum podem aumentar ainda mais a 
importância da tecnologia na redução de custos do sistema de produção de tomate uva em 
estufas no decorrer dos anos. 

Por último, também são muito importante os ganhos obtidos por agregação de valor pela 
melhor conformação dos frutos do BRS Zamir, principalmente para os agricultores com menor 
aporte tecnológico, visto que ocorre uma menor percentagem de frutos fora de padrão em 
relação a outros materiais disponíveis no mercado. Isto demonstra mais uma vez o potencial da 
tecnologia para agricultores de base familiar, que normalmente tem maiores dificuldades para 
automação da estrutura de cultivo protegido e ajuste/calibragem do sistema de produção de 
acordo com os parâmetros técnicos recomendados.  

Outras vantagens do tomate BRS Zamir em relação aos concorrentes têm sido pouco 
exploradas por falta de um melhor planejamento de mercado. É o caso, por exemplo, do seu alto 
teor de licopeno, substância que confere cor avermelhada aos tomates e que apresenta potencial 
de prevenção e combate a diversos tipos de câncer. Também, fruto de observação em pesquisas 
realizadas na Embrapa Hortaliças, a menor demanda por nutrientes do híbrido da Embrapa em 
relação aos principais concorrentes atualmente disponíveis no mercado não tem sido bem 
explorada. Há de se ressaltar, nesse ponto, que a imensa maioria dos entrevistados relataram 
utilizar o mesmo sistema de produção de híbridos anteriormente utilizados e que seria muito útil 
que o lançamento do material genético deveria ser acompanhado de um pacote tecnológico, com 
sistema de produção que contemplasse, por exemplo, manejo da adubação, da irrigação e de 
pragas e doenças.  
 
3.2. Custos da Tecnologia 

 

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 

2011 136.959 17.734 51.949 98.346 - 304.988 

2012 136.959 16.874 55.339 104.960 - 314.132 

2013 136.959 15.651 58.669 110.631 - 321.910 

2014 8.454 - 27.388 52.038 2.686 90.566 

2015 8.454 - 30.804 55.650 2.686 97.594 

2016 8.454 - 33.487 58.651 2.686 103.278 

2017 8.454 - 3.519 5.991 1.343 19.307 

2018 8.454 - 3.519 5.991 1.343 19.307 

2019 - - 3.694 6.290 1.410 11.394 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

O cálculo dos custos de pessoal leva em consideração as horas trabalhadas da equipe 
responsável pelo desenvolvimento da tecnologia em seus 3 primeiros anos. Inicialmente, foram 3 
pesquisadores, 2 analistas, 5 técnicos e 7 assistentes que trabalharam no projeto. Com base nas 
Resoluções Normativas da Embrapa, que dispõe sobre o valor da hora trabalhada, foi calculado o 
valor de pessoal para cada ano de desenvolvimento da tecnologia. Nos anos posteriores, o valor 
com custos de pessoal foi reduzido, pois foi necessário apenas a dedicação parcial de 1 analista, 1 
técnico e 2 assistentes para manutenção das estufas e campos de produção do material.  
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Para o cálculo do custeio de pesquisa, calcularam-se os gastos anuais com a geração da 
tecnologia, estimados com base no orçamento dos subprojetos de 2011 a 2013 para o 
melhoramento da cultura do tomateiro. O valor total foi rateado para 6 tecnologias geradas ao fim  
do programa de melhoramento. 

Para os cálculos de depreciação e de administração foi necessário atribuir um percentual 
que representasse a tecnologia no esforço de pesquisa do centro ao longo dos anos. Para se 
chegar a este índice, essa distribuição foi feita com base no valor dos gastos da equipe envolvida 
no desenvolvimento da tecnologia com o total de gastos de pessoal do centro de pesquisa. Assim, 
para os três primeiros anos, a tecnologia representou 0,44% do total do esforço de pesquisa do 
centro. Já em 2018, último ano da análise, este índice representou 0,020%. 
 A depreciação foi calculada a partir do relatório de Movimentação de Bens (PA0540) do 
Sistema Integrado de Patrimônio da Embrapa (ASI). Ao valor anual da depreciação de todos os 
bens do centro foi aplicado o índice calculado anteriormente para a tecnologia BRS Zamir. 

Seguindo a mesma lógica de cálculo, foram estimados os gastos de Administração. Para 
isso, foram levantados os gastos anuais com as despesas fixas: energia, vigilância, limpeza, 
internet, etc; com os campos experimentais: contas de insumos, defensivos, fertilizantes e 
materiais de laboratório; pessoal da área administrativa e combustível. 

Por fim, foram estimados os custos de transferência de tecnologia a partir de 2014, ano 
seguinte ao lançamento da tecnologia. Basicamente, os gastos de TT referem-se à elaboração de 
folders para divulgação e os gastos com os analistas de Transferência em feiras anuais em que a 
tecnologia BRS Zamir esteve presente. Outras ações para promoção do material são realizadas 
pelo parceiro comercial. 

Os gastos com depreciação e administração são custos indiretos para a geração da 
tecnologia e representam cerca de 60% dos custos totais de geração da tecnologia. Dentro dos 
custos diretos, o mais representativo são os custos de pessoal, que respondem por 36% dos custos 
totais de geração da tecnologia ou 88,2% do total de custos diretos da pesquisa. Os custos de 
pessoal representam o principal aporte da Embrapa na busca por potenciais parceiros para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas.  
 
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%) 

1 5 , 0 0 %  1 , 3 1  R $  4 4 2 . 3 7 7 , 0 0  

 
A TIR - taxa interna de retorno, que é uma taxa hipotética que torna o Valor Presente 

Líquido igual a zero, é de 15,00% e se mostra superior à TMA –Taxa Mínima de Atratividade do 
investimento, que é de 6%. O valor presente líquido do projeto se torna positivo a partir do ano de 
2018, quando há um maior aporte de benefícios econômicos do projeto devido ao aumento da 
área (estufa) da tecnologia. Até o ano de 2017, a tecnologia ainda estava com o fluxo negativo, 
amortizando os investimentos da pesquisa, que são normalmente de longo prazo. Em 2019, o 
Valor Presente Líquido já é altamente positivo, apesar de ligeira redução da adoção da tecnologia. 
Todavia, é de se esperar um aumento considerável do retorno do projeto para os próximos anos.  

Por fim, igualando-se os fluxos de saída e entradas para a data zero, à taxa de desconto de 
6%, tem-se a relação de benefício/custo de 1,31, comprovando mais uma vez o retorno de quase o 
dobro dos recursos investidos na geração da tecnologia.  
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3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
Agrocinco Comércio de Produtos Agropecuários LTDA 

Empresa de extensão rural do Distrito Federal – EMATER/DF 

 
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 Sim 0,25 - 0,25 

2. Mudança no uso indireto da terra Não - - - 
3. Consumo de água Sim 0,00 - 0,00 

4. Uso de insumos agrícola  Sim 0,00 - 0,00 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - - 
6. Consumo de energia Sim 0,00 - 0,00 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,00 - 0,00 

8. Emissões à atmosfera Sim 0,00 - 0,00 

9. Qualidade do solo Sim 0,00 - 0,00 

10. Qualidade da água Sim 0,00 - 0,00 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Não 0,00 - 0,00 

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

Os impactos ecológicos do uso do BRS Zamir foram levantados utilizando as informações 
coletadas em entrevistas realizadas com dez produtores, extensionistas e representantes de 
revendas agrícolas. Posteriormente os dados foram então organizados e dispostos nas planilhas do 
método Ambitec-Agro para o cálculo de seus impactos ambientais e sociais. 

 A quantificação dos impactos ambientais, porém, mostra que poucos são os aspectos 
ambientais efetivamente afetados pelo uso da tecnologia. Os critérios Mudança no uso direto da 
terra, Consumo de energia, Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia, Emissões à 
atmosfera, Qualidade do solo e Qualidade da água, embora aplicáveis, apresentaram impacto 
ambiental nulo. Estes aspectos nulos foram assim considerados quando comparados ao uso de 
outras variedades de tomate grape, uma vez que não tem sido observada abertura de novas áreas 
para o cultivo do BRS Zamir, mas sim uma gradual substituição de outras cultivares em áreas já 
destinadas ao cultivo.  

O único critério ecológico identificado como tendo sido influenciado pelo uso do BRS Zamir 
foi o uso de insumos agrícolas. Isso se deve ao fato desse híbrido apresentar uma larga gama de 
resistência a pragas e doenças, o que foi percebido e descrito pelos entrevistados. Graças a essas 
resistências tem sido observado uma redução na necessidade de uso de agrotóxicos, 
potencializando, inclusive, o uso do BRS Zamir em sistemas orgânicos de produção. Quanto ao uso 
de fertilizantes e corretivos, o relato mais comum, quase unânime, é de que não foi observada 
diferença nas exigências de fertilidade quando comparado a outras cultivares disponíveis no 
mercado. Entretanto, experimentos realizados na Embrapa Hortaliças apontam para uma possível 
maior eficiência no uso de nutrientes, especialmente nitrogênio, pelo BRS Zamir. É possível que 
esse fato não tenha sido percebido pelos entrevistados porque, normalmente, eles apenas 
transferem o sistema de produção anteriormente utilizado para o cultivo de outras cultivares para 
a produção da nova tecnologia, sem, entretanto, avaliar se aquele é ou não é o melhor sistema 
nessa nova situação. Esse fato pode restringir os ganhos monetários dos produtores e também 
reduzir o impacto ecológico positivo proporcionado pelo uso da tecnologia. Fica claro, portanto, 
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que há uma lacuna na geração da tecnologia que é o desenvolvimento de um pacote tecnológico 
para seu uso que, não só poderia potencializar os ganhos associados ao seu uso, mas também 
pode prejudicar a sua adoção.    

Diante dos resultados obtidos foi possível perceber que o BRS Zamir tem ganhado 
importante espaço no segmento do tomate tipo grape na região avaliada. Dentre as razões 
mencionadas para isso, considerando o aspecto ambiental, estão: o grande número de fontes de 
resistência natural às doenças, o que tem permitido o uso de menores quantidades de 
agroquímicos e o cultivo em sistema orgânico de produção. Além disso, destaca-se o rápido poder 
de recuperação das plantas quando ataques de pragas são sofridos. Com relação ao uso de 
insumos agrícolas, experimentos conduzidos na Embrapa Hortaliças têm obtido resultados muito 
promissores quanto à eficiência do controle biológico da traça do tomateiro. Este tipo de controle 
já é bastante utilizado nas plantações de tomate em geral, inclusive no tipo grape. Não deixa 
resíduos nos alimentos, não causa danos ao meio ambiente e ao aplicador e ainda contribui para a 
redução da aplicação de defensivos químicos. Um dos inimigos naturais desta traça (que é um tipo 
de lepidóptero) é o Tricogramma pretiosum, uma microvespa da ordem Hymenoptera. Este 
microrganismo parasita os ovos da fêmea da traça, que por sua vez deposita os ovos nos ramos ou 
nas folhas do tomateiro. 

O produto é de fácil manuseio, aplicado semanalmente. São apresentados em cartelas, 
normalmente com cerca de 20 células, que contêm um orifício para a saída do parasita. Com o 
produto comercial utilizado, cada cartela completa contém cerca de 100.000 parasitoides. É 
necessária a aplicação de quatro cartelas por hectare semanalmente. Em termos monetários, isto 
representa atualmente um gasto para um hectare a campo, em torno de R$ 140,00 por semana 
com o produto. No experimento conduzido no centro de pesquisa, foram necessárias apenas cinco 
aplicações de agrotóxicos em cinco meses de cultivo de tomate de mesa em estufa. Ou seja, a 
redução de contaminantes químicos é drástica, principalmente para cultivos intensivos, como é o 
caso do tomate.  Importante ressaltar que este produto tem o seu uso aprovado pela agricultura 
orgânica.  

                                           
                                           Foto 3: Célula da cartela de trichoderma pretiosum 

 
                                          Fonte: Bueno (2019) 
 

As razões mencionadas têm resultado em ganho de produtividade e de qualidade do 
produto quando o BRS Zamir é utilizado, representando ganhos econômicos aos produtores rurais.  
Não houve alteração nos critérios de emissões à atmosfera, qualidade do solo, água e conservação 
da biodiversidade.  
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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 4,00 - 4,00 

13. Capital social Sim 0 - 0 

14. Bem-estar e saúde animal  Não - - - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

A pontuação no critério Qualidade do Produto é devido ao seu elevado teor de licopeno, 
uma substância antioxidante que combate os radicais livres no organismo. A cultivar representa 
uma nova geração de híbridos enriquecidos: o teor do pigmento antioxidante licopeno alcança até 
144 μg/g, enquanto outros híbridos comerciais do segmento grape no mercado brasileiro obtêm 
por volta de 40 μg/g (Boiteux, 2014). 
 
 
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 1,84 0,00 1,64 

16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 1,04 0,45 0,98 

17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 1,09 0,00 0,97 

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 0,55 0,00 0,49 

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

Os indicadores do aspecto emprego revelam um impacto positivo, ainda que relativamente 
pequeno. Os produtores entrevistados são familiares, muitos se dedicam diretamente à atividade, 
exercendo por si mesmos as operações e tratos culturais na estufa. Por outro lado, aqueles 
produtores que trabalham com outras culturas, necessitam de contratar empregados adicionais 
(diaristas) para as diversas atividades durante o ciclo do minitomate.  

No indicador capacitação há um maior incremento devido ao treinamento do produtor 
para as atividades em ambiente protegido. Também houve uma modificação no critério 
relacionado à oportunidade de emprego em virtude da oferta de trabalho braçal especializado 
para as atividades de colheita e outros tratos culturais. Importante ressaltar também a 
participação de mulheres na atividade, seja em atividades operacionais da estufa ou atividades de 
classificação e embalagem, seja na comercialização da produção.  
 
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 6,63 4,00 6,33 

20. Valor da propriedade  Sim 2,69 1,25 2,53 

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

O indicador de maior impacto socioambiental na avaliação do tomate BRS Zamir é a 
geração de renda no estabelecimento. A adoção da tecnologia impacta a renda do produtor sobre 
diversos aspectos. A melhoria da qualidade do produto possibilita uma ampliação do mercado 
consumidor. Além disso, todos os produtores entrevistados revelaram bons resultados com a 
tecnologia, em termos de maior produtividade e, consequentemente, de rentabilidade. Apesar 
dos investimentos serem altos para instalação da infraestrutura de produção, o retorno já é obtido 
após o segundo ano. Um módulo de três estufas de 1000 metros quadrados de minitomate pode 
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gerar um lucro líquido mensal ao longo do ciclo de produção de 9 meses de mais de R$ 5.000,00, 
já descontada a depreciação da estufa e equipamentos.                         

Além disso, como os investimentos iniciais são elevados, a atividade impacta diretamente 
no valor da propriedade. As estruturas de cultivo protegido, os equipamentos de fertirrigação e 
poços tubulares valorizam como um todo o estabelecimento rural, pois são estruturas comuns a 
várias atividades agrícolas de maior valor agregado. Alguns produtores mais experientes já têm 
investido em unidades de classificação e embalagem - packing houses. 

 

 

                                             Fotografia 4: mudas de tomate Zamir transplantadas 

 
                                     Fonte: Bueno (2018)           

 

 

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 -0,75 -1,00 -0,78 

22. Segurança alimentar Sim 5,85 3,00 5,53 

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

 

 

A adoção da tecnologia BRS Zamir teve pouca influência no critério segurança e saúde 
ocupacional. Apesar de relatarem o efeito de redução da necessidade de aplicação de agrotóxicos 
nas lavouras, devido à resistência do material a complexos virais de importância na cultura do 
tomateiro (Begomovirus) e também aos fungos Fusarium oxysporum, o indicador teve leve 
impacto negativo devido aos problemas relacionados à ergonomia no ambiente de trabalho.  O 
tomate BRS Zamir tem excelente grau de bifurcação, aumentando assim o número de frutos por 
penca (45 – 50 frutos). Em contrapartida, há um considerável aumento nas operações de 
desbrota, amarrio e colheita. A planta tem um ciclo produtivo muito longo, produzindo frutos com 
60 dias após o transplantio, tanto nas camadas mais inferiores do vegetal, assim como nas partes 
mais superiores. Portanto, existe um esforço físico adicional do operador para estas atividades; 
consequentemente há uma demanda para o desenvolvimento de estruturas próprias para auxílio 
dessas atividades e que garantam mais conforto para o empregado e melhor ergonomia.                           
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                                  Fotografia 5: Estrutura metálica para operações na estufa 

 
                            Fonte: Bueno (2018) 

 

 Quanto à segurança alimentar, o efeito observado foi mais significativo e se refere, 
certamente, ao aumento do poder aquisitivo das famílias de agricultores como resultado da 
adoção da tecnologia, garantindo melhores condições de acesso a alimentos de qualidade e em 
quantidade. 
 
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 3,03 1,75 2,89 

24. Condição de comercialização Sim 2,72 4,50 2,92 

25. Disposição de resíduos  Sim 0,00 0,00 0,00 

26. Gestão de insumos químicos Sim 0,97 0,75 0,94 

27. Relacionamento institucional Sim 1,41 0,00 1,25 

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

A tecnologia BRS Zamir impacta o aspecto gestão e administração em todos os indicadores. 
Primeiramente, a produção de minitomate em estufa é bastante intensiva em mão-de-obra e 
tratos culturais diários, impactando o indicador de dedicação do responsável. Em comparação com 
outras culturas de menor valor agregado, esta tecnologia aumenta a permanência do proprietário 
no estabelecimento. Este impacto também se deve ao sistema de rotulagem do produto, pois os 
tomates são vendidos em pequenas bandejas, geralmente com a identificação do produtor. Alguns 
produtores pioneiros já estão a caminho da certificação orgânica, dado o grande potencial de 
mercado para a produção no sistema orgânico deste tipo de tomate. 

Outro ponto importante são as melhorias das condições de comercialização advindos da 
produção do tomate grape. Enquanto que em outras culturas ou plantios convencionais, o 
produtor muitas vezes se encontra em condição desfavorável em relação aos chamados 
“atravessadores”, nesta cultura o que se pode constatar é um relacionamento comercial muito 
mais próximo entre esses agentes da cadeia. Alguns produtores já fazem a comercialização da 
produção diretamente em feiras; por outro lado, os que ainda não o fazem, conseguem fidelização 
e preços compensatórios com os atravessadores.  
 Por último, há um incremento positivo no relacionamento institucional, devido à maior 
interação com agentes da extensão rural. Conforme se aumenta o nível tecnológico do sistema de 
produção, como por exemplo, a opção por se produzir em vasos com substrato, há também um 
aumento crescente na importância da assistência técnica para os ajustes do sistema de produção. 
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4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 

Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 4,66 2,62 4,43 

Índice de Impacto Social 2,08 1,13 1,60 

Índice de Impacto Ambiental 0,03 0,03 0,03 

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

 

 Na análise agregada dos índices de impacto, destaca-se o aspecto econômico em virtude 
da produtividade do material, valor agregado e redução de custos. Somente os produtores com 
maior dedicação na gestão do negócio poderão perceber as diferenças das diversas variedades de 
tomate grape atualmente disponíveis. Uma maior produtividade de uma determinada variedade 
normalmente é percebida pelos produtores, todavia, aspectos como redução de custos com 
pulverizações ou insumos podem ser negligenciadas por eles.  

Os critérios de maior impacto estão no índice de impacto econômico, sendo muito mais 
percebido no aumento da renda do pequeno produtor (4,66) do que no produtor médio e grande 
(2,62). Embora a qualidade do tomate rico em licopeno impacte na qualidade do produto, em 
geral os índices de impacto social e ambiental não são significativamente diferentes em relação ao 
tomate grape líder de mercado ou em relação a outras variedades disponíveis.  
 

4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
 

Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,13 0,69 0,914 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

As análises apresentadas neste item foram realizadas com o uso da metodologia Ambitec-
Agro. A metodologia considera vários indicadores sob seis aspectos: eficiência tecnológica, 
respeito ao consumidor, trabalho/emprego, renda, saúde e gestão e administração. Tais 
indicadores são construídos em matrizes de ponderação nas quais os dados são transformados em 
índices de impacto. A análise desta tecnologia indicou um índice de Impacto socioambiental da 
tecnologia de 1,62, considerado positivo. Ao analisar todos os indicadores sociais apresentados, 
pode-se dizer que o impacto social final da tecnologia ainda é pequeno. Entretanto, foram 
observados os efeitos positivos do impacto econômico gerado a partir da sua adoção, em 
comparação com a situação anterior. Isso pode ser confirmado pela contribuição do efeito de 
geração de renda no estabelecimento e ao aumento do poder aquisitivo das famílias de 
agricultores como resultado da adoção da tecnologia.  

Este considerável aumento da renda se reflete diretamente no impacto de outros 
indicadores. O valor da propriedade se altera devido aos investimentos nas estruturas de cultivo 
protegido e equipamentos de irrigação. Consequentemente, para melhor gerir o negócio, há uma 
maior profissionalização do responsável e o desenvolvimento de uma visão de negócio para “fora 
da porteira” também.  
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 

 
Ainda não existem impactos significativos na quantidade de empregos gerados com a 

tecnologia Tomate BRS Zamir comparativamente aos materiais de outras empresas, ainda que o 
número de estufas com adoção da tecnologia esteja aumentando em termos nacionais. Embora a 
tecnologia tenha impacto econômico relevante para os produtores de tomate grape, em 
comparação com outros híbridos, o aumento de quantitativo de empregos por estufa não se 
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modifica consideravelmente em relação a outros materiais. Há um custo adicional para as 
atividades de desbrota, condução e colheita do tomate Zamir, mas esse aumento na produtividade 
é equacionado com a contratação específica de diaristas para as atividades necessárias.  

Todavia, há uma tendência de geração de empregos para a produção de mudas, pois 
muitos produtores optam por terceirizar esta atividade para fins de ganho de eficiência. O negócio 
de viveiros de mudas é um segmento em expansão. No entanto, ainda existem poucos trabalhos 
na literatura referente aos custos de produção de mudas em viveiro e de viabilidade econômica e 
geração de empregos. Para isso, é necessário caracterizar o processo produtivo dos viveiros, os 
diferentes processos de produção de mudas para que se possam calcular os custos de insumos e, 
por conseguinte, o custo das mudas produzidas, o que foge ao escopo deste trabalho. 

O tomate grape normalmente é produzido em bandejas de 162 células, para serem 
transplantadas em aproximadamente 25 dias. O BRS Zamir, juntamente com a variedade Sweet 
Heaven, da Sakata, já é um dos principais materiais utilizados pelos produtores de mudas. Os 
preços de comercialização são muito variáveis, de R$ 3,00 a R$ 12,00 por muda. Alguns viveiristas 
já tem o processo de semeadura de mudas automatizado. Entretanto, em quantidades menores 
(menos de 500 bandejas por hora), não se torna viável a utilização da máquina. Caracterizando o 
processo produtivo, será possível estimar o rendimento médio de mão-de-obra para os tratos 
culturais nos viveiros de mudas. Desta forma, a partir da quantidade de sementes vendidas, será 
possível estimar o acréscimo de mão-de-obra para essas atividades. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

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 1,50 0,90 1,05 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3,00 1,80 2,10 
3. Know-who Sim 0,50 0,90 0,80 
4. Grupos de estudo Sim 3,00 1,13 1,60 
5. Eventos científicos Sim 1,00 0,00 0,25 
6. Adoção metodológica Sim 1,00 0,40 0,55 

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

 

O programa de melhoramento do tomate que resultou no lançamento do tomate BRS 
Zamir impactou nos critérios de diversidade de especialidades, interdisciplinaridade e know-who, 

de acordo com a percepção dos avaliadores que também foram membros da equipe 
desenvolvedora do projeto. Foram envolvidos pesquisadores de diferentes áreas no 
desenvolvimento da tecnologia como fitotecnia, solos, nutrição de plantas, fitopatologia e 
genética. Assim sendo, a média desses critérios foram máximas. Na área de nutrição de plantas, 
por exemplo, estudou-se a extração de potássio e a curva de absorção de nutrientes; o laboratório 
de genômica conseguiu isolar o gene denominado bif, responsável por estimular a bifurcação dos 
cachos do tomateiro. O critério de adoção metodológica também foi avaliado devido à capacidade 
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do centro de pesquisa em estabelecer parcerias com empresas interessadas em realizar testes 
com o material.  
 
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 1,50 0,50 0,75 
8. Interatividade Sim 3,00 1,66 2,00 
9. Know-who Sim 0,50 1,50 1,25 
10. Fontes de recursos Sim 1,00 1,00 1,00 
11. Redes comunitárias Sim 0,00 1,00 0,75 
12. Inserção no mercado Sim 3,00 3,00 3,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

No aspecto relações com interlocutores houve também um impacto positivo em novos 
métodos de gestão, pois naquele momento se iniciava uma parceria exitosa com a Agrocinco 
Produtos Agropecuários LTDA, estabelecendo uma nova forma de atuação da Embrapa Hortaliças 
no desenvolvimento e oferta de soluções tecnológicas, amparado em instrumentos contratuais de 
parcerias. O critério de redes e inserção no mercado também foi impactado, pois a partir do 
programa houve uma procura de diversos produtores interessados em cultivar o material. 

O critério diversidade de interlocutores é considerável; podemos citar a Esalq, a Faculdade 
Oeste Paulista e a Unesp de Botucatu, parceria responsável pelas pesquisa de curva de absorção 
de nutrientes. Também consideramos que houve um relevante marco a partir deste programa de 
melhoramento, pois a partir de então a unidade de pesquisa passou a contar com os parceiros 
para as validações agronômica e mercadológica dos materiais em testes para outras regiões do 
país, algo que não era realizado anteriormente.  
 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 

 

A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalada 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 0,40 0,00 0,10 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,20 0,13 0,40 
15. Instrumental operacional Sim 0,40 0,00 0,10 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,40 0,46 0,45 
17. Informatização Sim 0,20 0,06 0,10 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,20 0,86 0,70 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

No aspecto instalações do centro de pesquisa, a tecnologia BRS Zamir e todo o programa  
de melhoramento do tomate, foram importantes para a estruturação do laboratório de genética e 
biologia molecular e a capacitação da equipe técnica responsável pelo desenvolvimento das 
características singulares do material, inclusive quanto aos seus elevados teores de licopeno. 
Tanto a infraestrutura institucional e operacional foram impactadas com a compra de diversos 
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reagentes (primers) pelo projeto e a compra de servidores locais para análise de sequencia de 
genomas. Por isso a média de 0,40 para a infraestrutura operacional. 

 

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 0,40 1,00 0,85 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,40 0,00 0,10 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,00 0,46 0,35 
22. Contratações  Sim 1,20 0,00 0,30 
23. Custeios Sim 1,20 0,80 0,90 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Conforme já mencionado, o BRS Zamir é um representante de uma nova geração de 
híbridos nutricionalmente enriquecidos. O desenvolvimento de um híbrido com elevados teores 
do pigmento antioxidante licopeno representou um grande avanço na geração de novos 
conhecimentos para o Centro de Pesquisa e o melhoramento do laboratório de genética molecular 
com a aquisição de equipamentos para análises físico-químicas. Houve alteração no critério 
contratações em função dos bolsistas que desenvolveram atividades no centro de pesquisa 
auxiliando no desenvolvimento da tecnologia. 

 
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 0,00 0,00 0,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,00 2,40 2,55 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,00 2,40 2,05 
27. Participação em eventos Sim 3,00 0,00 0,75 
28. Organização de eventos Sim 0,50 0,00 0,12 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,20 0,16 0,17 

 
O desenvolvimento da tecnologia gerou muitos experimentos e avaliações, seja durante o 

seu desenvolvimento, seja após o lançamento do material. Por exemplo, atualmente estão sendo 
implantados na Embrapa Hortaliças campos de produção para pesquisa de enxertia de tomateiro 
em Baquicha (Solanum stramonifolium) para controle de doenças de solo e o tomate BRS Zamir 
também será um dos materiais avaliados no ensaio. 

Um dos indicadores mais importantes desta dimensão é a diversidade dos conhecimentos 
aprendidos. A tecnologia BRS Zamir impulsionou novos estudos sobre o comportamento de 
insetos predadores como a traça do tomateiro, uma praga que traz grandes prejuízos à cultura. 
Também estão em fase de desenvolvimento outros híbridos do segmento varietal grape com 
comportamento rasteiro, dentre outros estudos correlacionados. Com relação a conhecimentos 
críticos, foram desenvolvidos estudos relacionados aos padrões de curva de absorção de 
diferentes nutrientes e o comportamento do material sob diferentes condições. Por último, houve 
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um incremento em banco de dados e plataforma de informação com a inserção das linhagens no 
Portal Alelo, que organiza e informatiza os recursos genéticos da empresa. 

 
 

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 0,00 0,00 0,00 
31. Número de participantes Sim 0,00 0,66 0,50 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 0,66 1,25 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 3,00 3,00 
34. Projetos de extensão Sim 0,00 0,00 0,00 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,50 0,00 0,12 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

A tecnologia BRS Zamir teve forte repercussão na mídia impressa, televisiva e digital. 
Somente no ano de 2019, levantamento do Núcleo de Comunicação da Embrapa Hortaliças 
contabilizou 27 ocorrências da tecnologia entre releases e entrevistas concedidas na grande mídia 
e programas especializados de televisão, como Rede Globo de Televisão e Jornal Estado de São 
Paulo. Consulta ao Serviço de Atendimento ao Consumidor retornou com 77 ocorrências no ano 
de 2019. Toda essa divulgação gerou um grande impacto na melhora da imagem da instituição, 
confirmado pela percepção dos 4 avaliadores quanto à esta dimensão de impacto. Foi instalada 
uma unidade demonstrativa do tomate BRS Zamir no próprio centro de pesquisa. Outra 
importante unidade demonstrativa permanente foi instalada na Agrobrasília, importante feira 
agropecuária de Brasília, que vem ocupando lugar de grande destaque no cenário nacional nos 
últimos anos. O Dr. Leonardo Boiteux, da Embrapa Hortaliças, também ministra disciplinas em 
cursos de pós-graduação em que aborda os mecanismos de detecção de patógeno e resposta 
imune devido ao gene bif. Trata-se de uma quinase que ativa mecanismos de defesa da planta, o 
que confere resistência principalmente para doenças de folhas, dispensando o uso de fungicidas, 
como o Ridomil, até mesmo para a prevenção. 

 
                                 Fotografia 6: Experimentos do tomate Zamir – gene bifurcação 

 
                                                 Fonte: Boiteux (2017)  
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5.4. Produtos de P&D 

 

Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são 
verificados nesse aspecto, em consideração 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 3,00 0,33 1,00 
37. Artigos indexados Sim 1,00 0,00 0,25 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,00 0,00 0,00 
39. Teses e dissertações Sim 0,00 0,00 0,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,00 2,40 2,55 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
A tecnologia BRS Zamir, oriundo do programa de melhoramento do tomateiro, entre 2011 

e 2013, trouxe pequeno incremento no aspecto produtos de P&D. Embora ainda não tenham sido 
publicado artigos técnico-científicos sobre a tecnologia, o material teve uma repercussão muito 
grande no meio não científico desde então. Uma pesquisa na base de dados da Embrapa - Córtex 

Inteligence retornou 34 matérias em veículos de notícias somente no último ano, incluindo jornais, 
revistas e organizações de classe. Na Base de Dados da Pesquisa Agropecuária – BDPA, obtém-se 6 
registros de publicações em revistas do tomate BRS Zamir em toda a Embrapa. 

Destacamos dois importantes artigos publicados. O primeiro é o artigo intitulado 
“Avaliação da Capacidade Antioxidante Lipofílica e Conteúdo de Licopeno em Tomates Brasileiros”, 
de autoria do professor Dr. Makoto Matsushita e colaboradores da Universidade Estadual de 
Maringá. Outro importante artigo “Bifurcate Flower Truss: a novel locus controlling inflorescence 

branching in tomato contains a defective MAP kinase gene”, de autoria conjunta do Dr. Leonardo 
Boiteux, da Embrapa Hortaliças.  
 
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 1,00 1,00 1,00 
42. Variedades/linhagens Sim 3,00 1,00 1,50 
43. Práticas metodológicas Sim 1,00 0,66 0,75 
44. Produtos tecnológicos Sim 3,00 1,00 1,50 
45. Marcos regulatório Sim 1,00 0,33 0,50 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

As linhagens do material BRS Zamir foram registradas no Registro Nacional de Cultivares – 
RNC. Além disso, a tecnologia tornou-se um marco institucional, pois foi o primeiro híbrido de 
tomate grape lançado pela empresa pública. O lançamento de cultivares nutricionalmente 
enriquecidos vem atender a uma nova demanda de mercado e de consciência alimentar. Os 
demais itens foram impactados pelo lançamento inédito de um híbrido de tomate enriquecido 
com licopeno. 
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5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 

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

7,12 4,03 4,80 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

 Tendo em vista os resultados gerados pela tecnologia e os seus impactos em diferentes 
regiões, é natural que esta dimensão tenha maior média nas próximas avaliações, no aspecto 
produtos de P&D, devido aos trabalhos técnico-científicos que deverão ser conduzidos a partir de 
agora. 

 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação integrada dos impactos gerados pela tecnologia tomate BRS Zamir demonstra 
um impacto positivo em várias dimensões analisadas. Sendo um híbrido para consumo in natura, 
muito rústico, este material torna-se uma boa opção para pequenas áreas e agricultores familiares 
para aumento da renda do estabelecimento a partir de um produto com maior valor agregado e 
por se tratar de um mercado em ascensão no Brasil. Dados coletados a partir das entrevistas 
demonstram o grande potencial do material e ganhos de produtividade e agregação de valor em 
relação aos principais concorrentes do segmento varietal grape. Apesar da grande quantidade de 
híbridos disponíveis atualmente no mercado deste segmento, o tomate BRS Zamir se destaca em 
relação a outros materiais devido aos seus elevados teores de licopeno e de sólidos solúveis, 
podendo atingir valores na faixa de 7 a 11 °Brix. Estas características intrínsecas do híbrido, 
combinadas com a alta produtividade e rusticidade, demonstram o grande potencial de expansão 
de mercado do material. 

Este efeito de geração de renda no estabelecimento e aumento do poder aquisitivo das 
famílias de agricultores como resultado da adoção da tecnologia deverá se refletir em gradativo 
aumento do impacto social de avaliações de impacto futuras, a partir do aumento na taxa de 
adoção da tecnologia. Todavia, a simples adoção da tecnologia de produção de tomate grape, por 
parte de agricultores familiares, já traz incrementos de renda, profissionalização e reflexos na 
administração do empreendimento rural, por se tratar de uma cultura que exige atenção no 
cultivo e dedicação para o negócio. Concomitantemente, há um aumento de renda pela redução 
de custos com o uso de agrotóxicos e também como melhoria da qualidade de vida do trabalhador 
rural e das famílias envolvidas com a produção.  

O programa de melhoramento do tomate na Embrapa Hortaliças, no início da década, 
promoveu marcos institucionais importantes para o Centro de Pesquisa e para a Embrapa como 
um todo. Primeiramente, este programa propiciou o desenvolvimento e estruturação do 
laboratório de Genética e Biologia Molecular da Embrapa Hortaliças. Também foi durante este 
período em que houve a adoção de novos métodos de gestão devido à aprendizagem 
organizacional em decorrência do programa. A partir de então, o centro de pesquisa passou a 
estabelecer parcerias para validação agronômica de cultivares em diversas regiões do país, ficando 
esta etapa sob a responsabilidade e atribuição do parceiro contratado. Este e outros importantes 
marcos foram decisivos para contratos de desenvolvimento de produtos que vieram a ser 
celebrados posteriormente. 

Ainda existe uma lacuna a ser preenchida com estudos científicos para corroborar as 
evidências coletadas nas entrevistas. É necessário comparar o desempenho das diferentes 
cultivares de tomate grape em outras condições geográficas e de clima e estudos diversos 
relacionados à curva de absorção de nutrientes. Além disso, é importante mensurar o 
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desempenho do híbrido Zamir quanto à resistência aos diferentes patógenos da cultura a fim de se 
avaliar as informações coletadas dos produtores nas entrevistas. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Brasília DF 8 - - - 8 

Anápolis GO 1 - - - 1 

Goianápolis GO 1 - - - 1 

Total      10 

 
Para o estudo de avaliação de Impacto econômico da tecnologia tomate BRS Zamir, foram 

realizadas entrevistas pessoais com 10 produtores, sendo 2 deles também revendedores de 
sementes. Os produtores entrevistados são basicamente familiares, cuja produção é 
comercializada em mercados locais municipais ou distritais, cuja escala de produção desses 
produtores ainda é relativamente pequena, variando de 20 a 30 toneladas.  

Complementarmente, foram consultadas fontes secundárias para levantamento do custo 
de produção do minitomate: dados disponibilizados pelo Cepea – Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada, entrevistas com pesquisadores da Embrapa Hortaliças das áreas de 
nutrição de plantas, solos e entomologia. O parceiro comercial da Embrapa Hortaliças, a empresa 
Agrocinco Produtos Agropecuários LTDA forneceu dados sobre a comercialização e taxa de adoção 
do material. Além disso, levantaram-se estudos e reportagens disponibilizados na plataforma Base 
de Dados da Pesquisa Aplicada - BDPA. 

Para o estudo de Avaliação de Impacto socioambiental da tecnologia tomate BRS Zamir, 
também foram realizadas entrevistas pessoais com os mesmos 10 produtores e revendedores de 
sementes.  

 

Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Hortaliças DF Brasília Equipe do 
projeto 

3 

Embrapa Hortaliças DF Brasília Especialista 1 

Total    4 

 

Para a análise dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-institucional 
foram entrevistados 3 pesquisadores e 1 analista do quadro funcional da Embrapa Hortaliças. São 
3 pesquisadores doutores na área de adubação de solos, fitopatologia e melhoramento genético 
(especialista da tecnologia) e 1 analista, mestre na área de fitotecnia. São avaliadores que 
colaboraram com o programa de desenvolvimento e melhoramento de tomates, que, entre outros 
materiais, culminou com o lançamento da tecnologia tomate BRS Zamir. 
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Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função  
1 Carlos Pacheco Lima                                         Avalição de impactos socioambientais 
2 Murilo Felipe Bueno                                     Avaliação Econômica e político institucional  
3     Marcelo Hanashiro              Revisão de texto 
   

 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição  

1 Luis Carlos Galhardo Agrocinco Produtos Agropecuários LTDA 

2  Agnaldo Santos Agrocinco Produtos Agropecuários LTDA 

 


