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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título: Sistema de Monitoramento Agrometeorológico – Agritempo 
 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 

Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 

X Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

X Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

X Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

A agricultura é um dos setores da economia que mais sofre com as mudanças climáticas e meteorológicas, 
desde a semeadura até a colheita, onde as atividades agrícolas são promovidas em função do clima. As principais 
variáveis meteorológicas que afetam o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade de uma cultura são: chuva, 
temperatura do ar, radiação solar, fotoperíodo, umidade do ar e do solo, velocidade e direção do vento. O 
conhecimento antecipado dessas condições, em função do acompanhamento diário e da utilização de informações de 
previsão do tempo, representa uma ferramenta fundamental para a agricultura e motivou o desenvolvimento do 
Agritempo, um sistema de monitoramento climatológico e meteorológico que produzem dados, disponibilizando 
informações de elevado interesse para a agricultura, fornecendo boletins e mapas com informações sobre estiagem 
agrícola, precipitação acumulada, tratamentos fitossanitários, necessidade de irrigação, condições de manejo do solo 
e de aplicação de defensivos agrícolas, permitindo o acesso dessas informações via web 
(https://www.agritempo.gov.br). 

Várias instituições no Brasil possuem conjuntos de estações meteorológicas que em geral cobrem uma região 
do País. Apenas o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC/INPE) possuem um número maior de estações com cobertura nacional. No entanto, para obter um diagnóstico 
de todo o País é importante reunir o maior número possível de estações com séries longas de dados (EMBRAPA, 
2012). Além disso, como apresentado na Figura 1.3.1., as estações meteorológicas se concentram na faixa leste, com 
escassez de dados do interior do País. 

Em 2002, iniciou-se o desenvolvimento do sistema Agritempo, mobilizando uma rede colaborativa de cerca de 
40 instituições e envolvendo intercâmbio de dados meteorológicos, ações de pesquisa em agrometeorologia, geração 
de novas tecnologias, como módulos e funcionalidades do sistema, e disponibilização de informações, como estudos e 
publicações científicas (BAMBINI, 2011). Ainda segundo Bambini (2011), a disponibilidade de uma base de dados 
meteorológicos e agrometeorológicos consistente é um dos principais pré-requisitos para o estudo e o gerenciamento 
de processos agrícolas e florestais. O processo de construção desse tipo de base de dados envolve a coleta de dados e 
sua transmissão a um centro de armazenamento, processamento, atividades de controle de qualidade, 
armazenamento dos produtos gerados, interface de acesso e gerenciamento desses dados. 
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Figura 1.3.1. Problemática da disposição das estações meteorológicas. 
Fonte: Romani, 2012. 
O Agritempo foi lançado em 2003 como sistema pioneiro no fornecimento gratuito e on-line de informações 

climáticas e agrometeorológicas para o território nacional. Desde então, contabilizou-se um elevado número de 
acessos ao sistema. Seu desenvolvimento foi possível pela ação coordenada de vários atores heterogêneos, como 
instituições de pesquisa na área de agropecuária, meteorologia e informática, órgãos governamentais, usuários de 
diversas categorias, como cooperativas e associações de produtores, empresas privadas, institutos de pesquisa, 
estudantes e produtores individuais, iniciando para o estado de São Paulo, como parte da carteira de projetos da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

A rede formada inicialmente para o projeto tinha baixa complexidade e envolveu seis instituições: Embrapa 
Informática Agropecuária, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por intermédio de seu Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura  (Cepagri) e da Faculdade de Engenharia Agrícola  (Feagri), e 
Instituto Agronômico (IAC), por intermédio de seu Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas  (CIIAgro). 

O público-alvo eram as Secretarias de Agricultura, Casas de Agricultura de vários municípios, cooperativas e 
agricultores, instituições privadas do agronegócio, instituições de pesquisa e ensino, e os meios de comunicação, como 
jornais regionais e estaduais, por intermédio do fornecimento de boletins específicos. 

Em relação ao agricultor, este poderia fazer uso de informações agrometeorológicas a fim de apoiar sua 
tomada de decisão em diferentes fases do cultivo, para diversas culturas. Os casos mais comuns referiam-se à 
programação de plantio ou de colheita e secagem de produtos, aplicação de defensivos agrícolas, adubos e hormônios, 
controle preventivo ou combate direto de geadas e instalação de equipamentos de irrigação. 

Segundo Bambini (2011), outra diretriz associada ao desenvolvimento do sistema Agritempo foi o 
fortalecimento e alimentação da Rede Nacional de Agrometeorologia (RNA), vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento  (Mapa), que congregava, em um website, dados oriundos de várias instituições atuantes no 
setor meteorológico e agrometeorológico. A RNA foi uma iniciativa precursora do sistema Agritempo, consistindo de 
uma consolidação de dados meteorológicos e climáticos de várias instituições em um website. Os dados disponíveis 
muitas vezes não eram compatíveis entre si com relação à escala e a periodicidade de coletas, dificultando análises 
efetuadas para regiões maiores, como o território nacional.  

No início de 2003, novas diretrizes governamentais levaram a mudanças de prioridades no Mapa, que não 
teria mais condições de gerenciar o website da RNA, sendo então descontinuado. Com a extinção deste website, 
intensificou-se a demanda do ministério por uma base de dados climatológica para acompanhar as atividades do 
Zoneamento Agrícola. Assim, o Mapa representou outra importante fonte de recursos para apoiar as atividades 
relacionadas ao sistema Agritempo. Outros projetos de pesquisa financiados pela Embrapa também contribuíram com 
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recursos para o desenvolvimento do sistema. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) também financiou 
atividades relacionadas ao Agritempo (BAMBINI, 2011). 

Para a inserção de dados no sistema Agritempo, utilizando-se de meios tecnológicos e de informação, foi 
gerada uma cadeia a fim de facilitar sua alimentação, visto na Figura 1.3.2, que até 2006 aceitava dados, também, via 
fax e telefone. Com a modernização das estações, essas formas de recebimento foram descontinuadas. 

 
Figura 1.3.2.: Organização do trabalho no Sistema de Monitoramento Agrometeorológico - Agritempo  
Fonte: Romani, 2012. 
A principal inovação de processo oferecida pelo Agritempo refere-se à automação de tarefas, permitida pelo 

uso de tecnologias da informação e comunicação  (TIC), tornando o sistema totalmente automático e independente de 
ação humana. Todo o processo de recebimento de dados, sua incorporação na base de dados e a construção de mapas 
ocorrem automaticamente, utilizando-se do software Surfer e, atualmente, o software R. Isto proporciona maior 
rapidez e precisão, oferecendo mais qualidade à própria base de dados, uma vez que o sistema efetua 
automaticamente alguns testes nas variáveis coletadas1. Os boletins agrometeorológicos regionais e nacionais também 
são gerados automaticamente pelo sistema. 

Dessa maneira, com a inserção de dados facilitada, o sistema organiza e administra um conjunto de mais de 
1643 estações meteorológicas (mecânicas e automáticas), que está se expandindo cada vez mais. Algumas estações 
cadastradas no Agritempo possuem séries históricas de 30 a 100 anos de dados. Também é organizada, pelo projeto, 
uma base de dados de pelo menos dez anos de imagens de satélites, que podem ser usadas para auxiliar em pesquisas 
agrometeorológicas (EMBRAPA, 2012). 

A importância do Agritempo para o setor agropecuário e para implementação de políticas públicas, a exemplo 
da Lei 8.171 – Política Agrícola (1991), foi aumentando desde sua criação. Assim, em 2014 passou a ser o sistema 
oficial do Ministério da Agricultura para planejamento e implantação do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, 
sendo possível acessá-lo direto pelo site do Mapa - http://www.agritempo.gov.br -, (MAPA, 2014).  

 
Agritempo Versão 2.0 

Também em 2014, simultaneamente à transferência do site da Embrapa para o Mapa, o sistema ganha sua 
segunda versão – Agritempo Versão 2.0, contendo mapas de monitoramento, notícias e dados meteorológicos a partir 
da rede de estações espalhadas ao longo do território brasileiro, além de estudos acerca de mudanças climáticas e 

                                            
1 Alguns testes realizados automaticamente são as análises se a temperatura máxima é maior do que a temperatura mínima e se a precipitação é 
maior do que 300 mm (o que seria um valor muito alto). Outras fontes de verificação são o hidroestimador do CPTEC/ INPE e os dados do satélite 
TRMM, que mensura chuva nos trópicos. 
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produção agrícola no Brasil. Também possibilitou uma maior interação entre o usuário e o sistema, ganhou novas 
funções e a utilização do software estatístico R, ao invés do software Surfer. 

 

Agritempo Mobile 

Em 2015, mais uma inovação neste Sistema: o lançamento, durante a 22ª Feira Internacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação – Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), do aplicativo mobile do Agritempo, disponível gratuitamente 
para download na Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.embrapa.agritempo&hl=pt_BR). O 
aplicativo possui as seguintes funcionalidades: mapas de monitoramento, mapas de precisão do tempo, mapas de 
índice de seca e histórico de chuvas. Por meio dele, o usuário também pode selecionar os estados que deseja 
consultar, verificando os mapas disponíveis para a sua localização (altitude e longitude) via Global Positioning System 
(GPS).  

A Figura 1.3.3. permite a visualização do aplicativo instalado no celular, dando aos usuários o acesso, via 
internet, às informações meteorológicas e agrometeorológicas de diversos municípios e estados brasileiros. Além de 
informar a situação climática atual, a base de dados do sistema apoia o desenvolvimento das recomendações do 
Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (Zarc), política pública do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Em 07 de maio de 2015, a EPTV (afiliada da Rede Globo) veiculou matéria televisiva sobre o aplicativo 
mobile, onde foram entrevistados um produtor rural e um pesquisador da Embrapa, na cidade de São Carlos (SP). 

 

Agritempo GIS 

Outra inovação surge em 2017, o lançamento do aplicativo móvel Agritempo GIS, software que permite o 
acesso a dados agrometeorológicos, de maneira facilitada, para diversos estados e municípios brasileiros, por meio da 
disponibilização de mapas georreferenciados de monitoramento, previsão, índice de seca e previsão de geadas. O 
usuário pode personalizar a sua navegação, incorporando aos “favoritos” as cidades e estados de seu maior interesse. 
Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições e está disponível para 
download na Play Store (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.embrapa.agritempo.androidgis). 

Desta forma, a Figura 1.3.3. mostra todas as versões do Agritempo, ao longo do tempo, sempre com o 
objetivo de facilitar o acesso em tempo real às informações inseridas no sistema. 
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Figura 1.3.3. Linha do Tempo do Agritempo, com todas as suas versões, todas ainda em funcionamento. 
 

1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2002 
 
1.5. Ano de Lançamento: 20032 
 
1.6. Ano de Atualização da Tecnologia: 2014, 2015, 2017. 
 
1.7. Ano de Início da adoção: 2003 

 

1.8. Abrangência da adoção 

A abrangência do Sistema Agritempo fica evidente na Figura 1.8.1. e na Figura 1.8.2., que demonstra a 
disponibilidade de dados em todo o território nacional, os quais podem ser utilizados pelos diversos estados brasileiros 
e por outros países. Os principais países que originaram os acessos ao sistema são o Brasil, com 97,01%, seguindo dos 
Estados Unidos, com 1,71%. 

 

 

 

                                            

2 Somente a partir de 2007, iniciaram as medições acerca dos acessos/visitas realizados no sistema Agritempo. Dessa maneira, o cálculo dos 
impactos econômicos gerados por esta tecnologia só foi possível de ser aferido após esse ano. Em 2014, teve início a avaliação de impacto do 
Agritempo. 
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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 
 
 

 
 
 
1.9. Beneficiários 

Os principais beneficiários desta tecnologia são: extensionistas, docentes, estudantes, institutos de pesquisa, 
universidades, produtores rurais, representantes da agroindústria, pesquisadores, tomadores de decisão tanto do setor 
público como do setor privado, bancos, com diferentes necessidades e preferências quanto às informações referentes 
à agrometeorologia. Também se enquadram nessa categoria jornalistas interessados em compreender e noticiar a 
evolução dos acontecimentos meteorológicos e mudanças climáticas. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

Seguindo-se a análise das cadeias produtivas sob a ótica do Sistema Agroindustrial – a qual contempla os elos 
de insumos, produção agropecuária, processamento, distribuição e consumidor final –, pode-se avaliar os impactos 
proporcionados pelo Agritempo de maneira segmentada quanto às suas funcionalidades. As informações 
disponibilizadas no sistema possibilitam que o produtor agropecuário tenha acesso aos procedimentos corretos e 
seguros quanto ao uso dos insumos, reduzindo impactos ambientais e sociais negativos (riscos envolvidos com o 
emprego de fertilizantes e defensivos usados inadequadamente, causando desperdícios). Também, auxiliam os 
agricultores e extensionistas a procurarem soluções mais racionais em termos econômicos (diminuição de custos 
versus aumento de produção e produtividade, proporcionando impactos positivos, sob essa ótica). 

Para o elo da produção agropecuária, há inúmeras funcionalidades ligadas às boas práticas agrícolas, 
exemplificando o zoneamento agrícola e a utilização de informações que auxiliam na aplicabilidade de corretores de 
solo na ausência de chuva ou ainda na quantidade de água a ser usada na irrigação, diminuindo desperdícios. 
Implicam, portanto, na possibilidade de redução de custos (impactos econômicos positivos), com maior respeito às 

Figura 1.8.1. Mapa mundi com a origem de visitantes do 
Agritempo em 2019 

Figura 1.8.2. Principais países visitantes em 2019 

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Id. País Porcentagem
1 Brasil 97,01%
2 Estados Unidos 1,71%
3 China 0,36%
4 Filipinas 0,21%
5 Argentina 0,16%
6 Alemanha 0,12%
7 França 0,12%
8 Reino Unido 0,13%
9 Itália 0,09%

10 Portugal 0,09%
Total 100,00%
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questões ambientais e sociais (incentivando os procedimentos benéficos e menos invasivos ao ambiente e às pessoas, 
além de prevenir doenças associadas ao clima). No período de colheita, também se faz necessário conhecer a umidade 
do ambiente a fim de evitar perda de produção (visão econômica). 

O processamento agrícola traz informações e procedimentos vinculados à obtenção de produtos 
industrializados, sendo pouco contemplado no Agritempo. Todavia, pela importância do setor de processamento no 
mundo moderno, talvez fosse interessante a veiculação de conteúdos sobre esse elo da cadeia. Os impactos 
verificados são pouco relevantes e residem apenas na análise dos distribuidores por meio das poucas informações 
sobre as diversas cadeias produtivas, complementadas com outras fontes (sob o aspecto econômico). 

Com o lançamento da versão 2.0, em 2014, novas funcionalidades foram inseridas. As principais estão 
apresentadas na Figura 2.1, no menu à esquerda, ou seja: Rede de Estações, WebGis, Mudanças Climáticas, 
Probabilidade de Chuva, Links, Glossário, Downloads, Manual do Sistema, Boletins Agrometeorológicos para todas as 
regiões do Brasil e Informações Agrometeorológicas de Monitoramento e Previsão do tempo para todos os estados 
brasileiros, na forma de mapas e previsão do tempo, para três dias.  

 

 

A seguir, apresenta-se um breve resumo para cada funcionalidade: 

 Mapas de Monitoramento para o Brasil: por meio do Agritempo é possível consultar mapas de 
monitoramento referentes à temperatura média, mínima média, máxima média, mínima absoluta e máxima absoluta. 
Além disso, é possível encontrar mapas de monitoramento de estiagem, estiagem agrícola, evapotranspiração, 
disponibilidade de água no solo, necessidade de reposição por chuva, precipitação e precipitação acumulada. 

 Mapas de Previsão: diversos mapas de previsão para todo o País estão disponíveis, tais como mapas de 
condições para tratamento fitossanitário, necessidade de irrigação, condições para manejo de solo, condições para 
colheita, temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação e precipitação acumulada (previsão de danos 
agrícolas). 

 Notícias: permite o acesso às notícias atualizadas sobre assuntos relacionados à agrometeorologia. 

 Rede de Estações: a funcionalidade da Rede de Estações apresenta um mapa das estações meteorológicas 
distribuídas pelo País. Ao escolher a estação no mapa, ou na lista disponível logo abaixo dele, o usuário pode consultar 
informações acerca da temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação, disponibilidade de água no solo e 
umidade relativa. 

 WebGis: o sistema Geografic Information Systems (WebGIS), permite a consulta a diferentes tipos de 
mapas e informações georreferenciadas, por meio de diferentes níveis, que podem ser adicionados ou removidos de 
acordo com a necessidade da pesquisa, podendo ainda obter informações detalhadas por ponto (localização no mapa) 
e realizar medições (comprimento e área).  

Figura 2.1. Interface inicial do sistema Agritempo – Versão 2.0 
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 Mudanças Climáticas: apresenta publicações atualizadas sobre esta temática e também disponibiliza 
pesquisa de dados de impactos causados por estas mudanças. 

 Probabilidade de Chuva: disponibiliza a consulta sobre a probabilidade de chuva com base em dados 
históricos, para todo o País e por data. 

 Links: acesso a links como Boletim (boletins Agroclimáticos da Companhia Nacional de Abastecimento, a 
Conab), Ciência e Educação (acesso a sites relacionados ao assunto), Meteorologia e Climatologia (acesso a sites 
relacionados ao assunto) e Produção (acesso a sites relacionados ao assunto). 

 Glossário: consulta aos principais termos utilizados na construção dos mapas e na divulgação das 
informações. 

 Downloads: materiais relacionados ao setor estão disponíveis via download, como publicações de 
pesquisas e artigos em periódicos. 

 Manual do Sistema: disponibiliza um manual contendo as especificações para o uso das funcionalidades 
disponíveis no sistema Agritempo.  

 Boletins Regionais: disponibiliza boletins agrometeorológicos, para as cinco regiões brasileiras, 
apresentando semanalmente dados de monitoramento para cada região, além de informações sobre umidade do solo, 
precipitação acumulada, estiagem agrícola e zoneamento agrícola. 

Acesso as Funcionalidades por Estado: o sistema Agritempo oferece as seguintes informações 
agrometeorológicas por estados brasileiros: mapas, produtos, histórico de chuvas, boletins e satélites.  

Ao acessar as funcionalidades por estado, como pode ser visto na Figura 2.2., temos os seguintes submenus: 
produtos, histórico de chuvas, boletins e satélites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Página das funcionalidades por estado (São Paulo) do Sistema Agritempo versão 2.0. 

 Monitoramento por Estado: neste módulo é possível consultar mapas que monitoram dados de 
temperatura média, mínima média, máxima média, mínima absoluta e máxima absoluta. Além disso, é possível 
encontrar mapas de monitoramento de estiagem, estiagem agrícola, evapotranspiração, disponibilidade de água no 
solo, necessidade de reposição por chuva, precipitação e precipitação acumulada. Adicionalmente, são apresentadas 
informações de previsão do tempo para a capital do estado selecionado: temperatura mínima, máxima e previsão de 
chuva para três dias. 
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 Previsão: é possível a consulta a diversos mapas de previsão, como mapas de condições para tratamento 
fitossanitário, necessidade de irrigação, condições para manejo de solo, condições para colheita, temperatura mínima, 
temperatura máxima, precipitação e precipitação acumulada (previsão de danos agrícolas).  

 Índice de Seca: permite observar os índices de probabilidade de precipitação, Stardardized Precipitacion 
Index (SPI). O SPI quantifica o déficit ou o excesso de precipitação para diferentes escalas de tempo (período de cinco 
dias a seis meses). As informações são exibidas em forma de mapa. 

No submenu Produtos, são vistas as seguintes funcionalidades: 

 Pesquisa de Estações Meteorológicas: é possível consultar todas as estações meteorológicas estaduais, 
bem como os detalhes de localização e instituições que pertencem à estação. 

 Pesquisa: torna possível a pesquisa de dados meteorológicos como: temperatura mínima, máxima, 
precipitação, umidade relativa mínima e máxima, por período. Devem-se informar os seguintes dados: a estação 
meteorológica, o período de análise e posteriormente ajustar as demais variáveis de acordo com o desejado. 

 Gráficos: permite ao usuário a geração de gráficos referentes a dados como: temperatura, precipitação e 
disponibilidade de água no solo.  

 Sumário:  possibilita analisar dados agrupados por meses ou anos, obtendo panorama informativo 
sobre temperatura máxima e mínima, precipitação e disponibilidade de água no solo.  

Zoneamento Agrícola – Mapas: Essa ferramenta disponibiliza informações sobre o período mais indicado 
para plantio de diversas culturas em cada uma das cidades dos estados brasileiros. A navegação é por meio de árvore 
hiperbólica3. No Agritempo, a árvore hiperbólica é constituída de modo que cada um dos nós da árvore apresenta 
uma cultura. Por sua vez, os subnós informam o número da portaria publicada pelo Ministério da Agricultura e quais 
as datas apropriadas para o plantio. A grande vantagem desse tipo de visualização interativa é sua capacidade de 
fornecer equilíbrio entre o detalhe local e o contexto global, o primeiro garantindo a especificidade da informação e o 
segundo registrando a presença de outras partes da estrutura informativa. A Figura 2.3. apresenta um exemplo de 
árvore hiperbólica de zoneamento agrícola para o estado de São Paulo.  

Zoneamento Agrícola-Tabelas: A visualização por tabela disponibiliza uma lista de todos os municípios do 
estado. Ao selecionar o município, uma nova tabela é apresentada em que são informados a cultura, o tipo de solo e 
os períodos indicados para o plantio. 

 

Figura 2.3. Exemplo de árvore hiperbólica de zoneamento agrícola. 

                                            
3 A árvore hiperbólica é um tipo de mapa conceitual em interface olho-de-peixe, os componentes diminuem e aumentam de tamanho, 
demonstrando agilidade na tela. As seções podem ser expandidas ou retornar à seção principal do documento. 
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No submenu “Histórico de Chuvas”, a funcionalidade “Mapas de séries históricas” permite a visualização de 
mapas de séries históricas de chuvas. Já o submenu “Satélites” disponibiliza gratuitamente imagens obtidas pelo 
sensor AVHRR-NOAA. 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
Esta sessão abordará os impactos econômicos e custos da geração da tecnologia Agritempo, que foram 

calculados adaptando a metodologia desenvolvida pela Embrapa (AVILA et. al., 2008). Como o sistema é pioneiro, não 
tendo precedente, não haverá análise comparativa entre a tecnologia atual e a tecnologia anterior. 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( X )   não (   ) 

A metodologia de avaliação na dimensão econômica é baseada no método do excedente econômico, 
incluindo as melhorias operacionais em função da experiência acumulada pela Embrapa no processo de avaliação de 
tecnologias, desde 2001 (AVILA et. al., 2008). Tais melhorias visaram basicamente um maior rigor nas estimativas 
realizadas, minimizando distorções. Uma dessas experiências foi publicada por Magalhães et. al. (2006), onde realizou-
se avaliações de impacto de 12 tecnologias, também baseadas no método do excedente econômico. 

Porém, o método do excedente econômico não se aplica adequadamente à avaliação dos impactos 
econômicos do sistema Agritempo. Existe pouca correlação entre as variáveis que devem ser analisadas nas tabelas 
propostas e os reais impactos econômicos deste produto em questão. Mesmo assim, uma adaptação foi efetuada para 
mensurar esses impactos. 

Para efeito de cálculo dos impactos econômicos gerados pelo Agritempo, foram considerados dois tipos de 
impactos: 1) incremento de produtividade; e 2) redução de custos. Os cálculos sobre os impactos econômicos foram 
realizados para os anos de 2007 a 2019, utilizando como principal indicador o número de acessos/visitas/download, 
via web, do Sistema Agritempo (www.agritempo.gov.br). Nos anos anteriores a esse período não existia ferramenta de 
contabilização de acessos ao sistema, uma das principais variáveis para o cálculo de impacto econômico. 

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

Sabe-se que a produtividade possui diferentes significados para diversas pessoas, sob a luz de suas 
experiências próprias e interesses. Tradicionalmente, é o quociente de uma produção por um dos fatores de produção, 
tais como tempo, matéria-prima, recursos financeiros e outros (SANTOS & LAURINDO, 2004). É com relação à variável 
tempo que serão realizados os cálculos relacionados à produtividade. Assim, foram aferidas duas metodologias de 
cálculo que somadas resultam no valor total anual do incremento de produtividade gerado pelo Agritempo. 

A primeira diz respeito ao incremento de produtividade devido à redução de tempo na geração de mapas ex-
ante à adoção do Sistema Agritempo. Para isso, em contato com Evangelista (2014 e 2019), envolvido com o 
desenvolvimento do sistema, foi questionada a utilização da redução de tempo, vantagem atribuída aos técnicos que 
geram informações usando o Agritempo. Desta forma, indicou-se que fossem utilizados usuários com acesso às 
funções internas do sistema. Porém, para tal cálculo, seria necessário o número desses usuários. Otavian (2014 e 
2019), também envolvido no desenvolvimento da tecnologia, informou a existência dos usuários a serem utilizados: o 
então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Mapa, a Defesa Civil, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o 
Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP).  

O Mapa e o MDA geram mapas de temperatura e precipitação para indicar perdas de produção, auxiliando 
assim o zoneamento agrícola. Já o ITEP, assim como a Defesa Civil e o TCU, utilizavam os mesmos mapas para 
prevenção de acidentes, a partir da indicação de possíveis períodos de chuva forte. Com a adoção do Agritempo, o 
tempo para a geração desses mapas e informações foi reduzido drasticamente. 

Para efeito de cálculo, seguindo orientação de Papa (2014), gestora do Sistema de Zoneamento Agrícola e 
Risco Climático (SISZARC), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somente foram considerados os 
técnicos do Mapa, MDA e TCU que utilizavam o Agritempo com economia de tempo em relação a funções anteriores, 
totalizando 15 empregados nos diversos locais de trabalho consultados. Ainda por meio dessa orientação, foram 
considerados os técnicos que utilizavam a Central de Informação de Risco Agrícola (CIRA). Essa ferramenta, que utiliza 
dados meteorológicos do sistema Agritempo, serve de base para o monitoramento e cruzamento das informações de 
zoneamento agrícola, operações do Proagro, Registro de Operações de Crédito Rural (RECOR) e operações de seguro 



12 
 
 

 

rural privado. Com as informações adquiridas no CIRA, são desenvolvidos, por exemplo, mapas com comunicados de 
perdas e número de contratos no Proagro e Prêmio do Seguro Rural (PSR), por cultura e município. Anteriormente, 
cada acesso e desenvolvimento de trabalhos a partir do CIRA ocupava o empregado em cerca de três horas, que foi 
reduzida para meia hora (30 minutos) de dedicação ao trabalho, representando 2,5 horas de economia com tempo. 
Além disso, foi estimada a utilização do CIRA três vezes por semana, o que representa uma redução total de 7 horas e 
30 minutos semanais.  

Assim, foram pesquisados, por meio de tabelas salariais da Secretaria-Geral da União, os salários de todos os 
envolvidos com o CIRA (TCU, MDA e Mapa). Também foi considerado que o técnico trabalha 160 horas ao mês (40 
horas semanais), encontrando assim um valor salarial por hora trabalhada (R$/hora). Ademais, o cálculo foi realizado 
multiplicando a quantia reduzida com tempo por semana (7,5 horas), o salário por hora, o número de semanas no mês 
(4) e o número de salários no ano (13).  

A Tabela A1 indica os valores encontrados para o período analisado com relação ao incremento de 
produtividade da metodologia descrita para os empregados que obtiveram redução no tempo de trabalho para as 
funções relacionadas ao Agritempo. 
Tabela A1: Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade: Economia de tempo pelos usuários do Agritempo 
de 2007 de 2019.  

Ano Salário dos 
empregados (R$) 

Salário total médio 
por hora (R$) 

Tempo reduzido por 
semana (horas) 

Incremento de produtividade 
1 (R$) 

2007 99.483,45 621,77 7,50 242.490,92 

2008 105.678,35 660,49 7,50 257.590,99 

2009 125.004,43 781,28 7,50 304.698,29 

2010 133.543,94 834,65 7,50 325.513,35 

2011 149.114,51 931,97 7,50 363.466,61 

2012 154.179,01 963,62 7,50 375.811,32 

2013 172.107,52 1.075,67 7,50 419.512,07 

2014 188.058,35 1.175,36 7,50 458.392,22 

2015 195.361,79 1.221,01 7,50 476.194,36 

2016 202.138,24 1.263,36 7,50 492.711,96 

2017 207.087,65 1.294,30 7,50 504.776,15 

2018 215.246,90 1.345,29 7,50 524.664,33 

2019 223.275,61 1.395,47 7,50 544.234,31 

A segunda metodologia utilizada para cálculo do incremento de produtividade é relacionada à economia de 
tempo dos pesquisadores na busca por informação devido à centralização e organização das informações no sistema 
Agritempo 

Assim, foi considerada a redução de tempo obtida pelos acessos/visitas/downloads ao Agritempo para 
obtenção de dados agrometeorológicos. Para esse cálculo, somente foram considerados pesquisadores em busca de 
informação. Não foram levados em conta extensionistas, estudantes, empresas de consultoria, bancos que trabalham 
com crédito rural e outros possíveis interessados em informações agrometeorológicas. Desta forma, do número total 
de acessos anuais ao Agritempo, considerou-se que 10% foram realizados por pesquisadores e que 5% desses 
economizaram tempo devido à centralização e organização das informações no sistema. O número de pesquisadores 
encontrados foi multiplicado pelo salário médio por hora de um pesquisador, de acordo com dados extraídos do 
Departamento de Gestão de Pessoas (DGP/Embrapa), considerando as tabelas salariais de dezembro de cada ano, 
com seus devidos ajustes, e pelo tempo economizado (foram consideradas duas horas economizadas ao mês). O valor 
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encontrado foi multiplicado por 13 (salários) para encontrar o valor anual. Os valores para o período de 2007 a 2019 
são apresentados na Tabela A2. 

Tabela A2.: Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade: Economia de tempo – pesquisadores (2007 a 
2019).  

Ano Número Total de 
Acessos 

Acessos 
realizados 

por 
pesquisador

es (%) 

Pesquisadores 
que 

economizara
m tempo (%) 

Salário Médio de 
Pesquisador (R$) 

Tempo 
economizado 
por semana 

(horas) 

Incremento de 
Produtividade 2 

(R$) 

2007 490.898 10 5 5.372,60 2 2.142.886,57 
2008 471.073 10 5 5.796,95 2 2.218.764,13 
2009 392.259 10 5 6.955,86 2 2.216.905,18 
2010 380.536 10 5 7.762,02 2 2.399.904,03 
2011 334.034 10 5 8.127,41 2 2.205.800,41 
2012 214.415 10 5 8.687,88 2 1.513.534,58 
2013 235.856 10 5 10.082,23 2 1.932.092,08 
2014 259.442 10 5 10.807,96 2 2.278.282,81 
2015 227.827 10 5 11.692,36 2 2.164.366,18 
2016 184.570 10 5 12.188,88 2 1.827.882,54 
2017 158.637 10 5 12.686,76 2 1.635.228,90 
2018 167.126 10 5 13.161,54 2 1.787.204,27 
2019 180.950 10 5 13.859,10 2 2.037.591,56 

 
O incremento de produtividade total é tido como o valor resultante da soma do incremento de produtividade 

relacionado aos empregados que obtiveram redução no tempo de certas funções a partir da adoção do Agritempo (1) 
e o incremento gerado com economia de tempo pela busca de informação (2). O valor total do incremento de 
produtividade devido ao sistema pode ser visto na Tabela A3. 
Tabela A3. – Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (A1 e A2) – Participação da Embrapa – 60% 
(2007 a 2019). 

Ano 

Rendimen
to 

Anterior/ 
UM  

Rendi
mento 
Atual/ 

UM  

Preço Unitário 
R$/UM – 

Incremento de 
Produtividade 

(A1 + A2) 

Custo 
Adicio

nal 
R$/UM  

Ganho Unitário  
R$/UM 

Incremento de 
Produtividade (A1 

+ A2) 

Participa
ção da 

Embrap
a %  

Ganho Líquido 
Embrapa 
R$/UM  

Área 
de 

Adoçã
o 

(acess
os / 

downl
oad) 

Benefício 
Econômico 

(Incremento de 
Produtivi-dade 

A1 + A2) 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 
2007 0,00 1,00 2.385.377,48 0,00 2.385.377,48 60 1.431.226,49 1,00 1.431.226,49 
2008 0,00 1,00 2.476.355,12 0,00 2.476.355,12 60 1.485.813,07 1,00 1.485.813,07 
2009 0,00 1,00 2.521.603,47 0,00 2.521.603,47 60 1.512.962,08 1,00 1.512.962,08 
2010 0,00 1,00 2.725.417,38 0,00 2.725.417,38 60 1.635.250,43 1,00 1.635.250,43 
2011 0,00 1,00 2.569.267,02 0,00 2.569.267,02 60 1.541.560,21 1,00 1.541.560,21 
2012 0,00 1,00 1.889.345,90 0,00 1.889.345,90 60 1.133.607,54 1,00 1.133.607,54 
2013 0,00 1,00 2.351.604,15 0,00 2.351.604,15 60 1.410.962,49 1,00 1.410.962,49 
2014 0,00 1,00 2.736.675,02 0,00 2.736.675,02 60 1.642.005,01 1,00 1.642.005,01 
2015 0,00 1,00 2.640.560,55 0,00 2.640.560,55 60 1.584.336,33 1,00 1.584.336,33 
2016 0,00 1,00 2.320.594,50 0,00 2.320.594,50 60 1.392.356,70 1,00 1.392.356,70 
2017 0,00 1,00 2.140.005,05 0,00 2.140.005,05 60 1.284.003,03 1,00 1.284.003,03 
2018 0,00 1,00 2.311.868,59 0,00 2.311.868,59 60 1.387.121,16 1,00 1.387.121,16 
2019 0,00 1,00 2.581.825,87 0,00 2.581.825,87 60 1.549.095,52 1,00 1.549.095,52 
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Foi considerada uma titularidade de benefícios do Agritempo, acordado em 60% para a Embrapa e 40% para o 
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicada à Agricultura (Cepagri/Unicamp), parceiro principal no 
desenvolvimento deste Sistema de acordo com Avila, et. al., (2008) e Bambini (2014). 

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

Com relação aos benefícios oriundos da redução de custos, também foram utilizadas duas metodologias que 
serão descritas a seguir. A primeira leva em consideração a redução de custos com a correta tomada de decisão na 
irrigação e a segunda na fertilização utilizando NPK solúvel, após obter as informações geradas por meio do Sistema 
Agritempo. 

A redução de custos com a tomada de decisão correta na utilização da irrigação foi aferida levando-se em 
consideração a utilização das culturas de uva e manga na região de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Nessas localidades, e 
para estas culturas, o zoneamento agrícola permite irrigação, de acordo com Luchiari Jr. (2014). Para calcular a quantia 
economizada com água, foram considerados dez eventos ao longo do ano em todas as plantações (ou seja, em dez 
vezes no ano não ocorreu desperdício devido à correta tomada de decisão – foi deixado de irrigar a quantia diária 
necessária devido ao fato de que a precipitação supriria essa necessidade). 

Para a uva, foi utilizado o consumo de água anual por hectare, de acordo com Araújo et al. (2006) e, para a 
manga, o Comunicado Técnico nº 123 da Embrapa Semiárido (ARAUJO et al., 2005). Além disso, nos mesmos trabalhos 
eram apresentados os valores (R$) de mil m³ de água para a uva, no ano de 2006, e para manga, em 2005. Para os 
demais anos, este valor foi inflacionado ou deflacionado, de acordo com o índice IGP-DI (Portal de Finanças, 2016) até 
2015. Para o ano de 2016, utilizou-se o índice IPCA (IBGE, 2017), sendo que o valor utilizado para cálculo foi a média 
do valor para mil m³ para a manga e para a uva. Em 2017, utilizou-se o índice IPCA (IBGE, 2018). Em 2018, utilizou-se o 
índice IPCA (IBGE, 2019) e em 2019 utilizou-se o índice IPCA (IBGE, janeiro/2020). 

O cálculo foi realizado multiplicando a quantidade de água diária por hectare (foi dividida a quantia somada 
de água anual para as culturas de uva e manga por 365 dias, encontrando o valor diário de água), o valor de mil m³ de 
água (R$) e a área colhida (hectares) de uva e manga, no período de 2007 a 2018 (IBGE, 2007-2018), nas cidades de 
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Como a série histórica oficial divulgada apresenta dados até o ano de 2018, para o ano 
de 2019 foi realizada a projeção considerando a mesma área colhida do ano anterior. 

Com relação à redução de custos na utilização de fertilizantes NPK, por meio de comunicação pessoal com 
Papa (2014), gestora do Sistema de Zoneamento Agrícola e Risco Climático (SISZARC), do Mapa, salientou que “o 
Sistema Agritempo interfere no uso de agroquímicos: logo, se o produtor consultar o sistema e verificar que ocorrerão 
chuvas em sua região, ele não aplicará determinado tipo de agroquímico porque seria lixiviado com a água da chuva, 
diminuindo sua aplicabilidade”. Dessa forma, foi utilizado o fertilizante NPK em sua forma solúvel. A Tabela B1 
apresenta os valores utilizados no cálculo para a redução de custos com água, bem como o valor da redução de custos 
anual, no período de 2007 a 2019. 

Nesse caso, foi utilizado o número total de acessos ao Agritempo durante o período de análise. No entanto, 
para os anos de 2013 e 2014, como não existiam os dados, foram considerados os valores do ano anterior acrescidos 
de 10%. Considerou-se que 1% dos acessos foram realizados por produtores que estariam interessados em aplicar 
fertilizante ao solo e que destes, 1% tomaram a decisão correta utilizando o sistema. Como resultado, não realizaram 
fertilização em dias com precipitação, o que causaria lixiviação e desperdício de produto, reduzindo o uso de água para 
irrigação. 

Como pode ser observado na Tabela B1, houve um incremento considerável nos benefícios ocasionados pela 
redução de custos para os anos de 2017 e 2019. Isso por que, de acordo com os novos dados publicados pelo IBGE 
(2017), com a realização do novo Censo Agropecuário, foi verificado que houve um incremento substancial na área 
colhida de uva e manga na região do vale do São Francisco referente aos anos de 2016 e 2017, possibilitando uma 
projeção mais favorável para o ano de 2018 e 2019, referente ao uso de água para irrigação. 
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Tabela B1 - Benefícios Econômicos por Redução de Custo  - Água para irrigação, no período de 2007 a 2019. 

Ano Volume de água (mil 
m³/ha) 

Volume de água diária (mil 
m³/ha*dia) 

Custo da água 
(R$/mil m³) 

Total de hectares 
colhidos 

Redução de Custos 1 
(R$) 

2007 17,50 0,04795 34,89 22.730,00 380.208,54 

2008 27,00 0,07397 37,64 23.009,00 640.709,10 

2009 28,00 0,07671 41,07 22.806,00 718.555,54 

2010 29,00 0,07945 40,48 23.665,00 761.157,02 

2011 31,00 0,08493 45,06 22.785,00 871.963,43 

2012 23,50 0,06438 47,32 22.206,00 676.498,35 

2013 31,00 0,08493 51,16 21.878,00 950.543,85 

2014 30,00 0,08219 53,98 16.228,00 720.038,94 

2015 30,00 0,08219 59,76 16.228,00 797.083,79 

2016 30,00 0,08219 63,52 16.698,00 858.720,79 

2017 40,00 0,10959 65,08 22.288,00 1.589.471,74 

2018 43,12 0,11814 67,51 24.027,00 1.916.298,82 

2019 46,60 0,12767 70,43 25.965,57 2.334.641,62 

 

A Tabela B2 mostra os valores utilizados para os cálculos relacionados aos benefícios da redução de custos 
obtido pelos produtores devido ao uso do Agritempo com relação à utilização de fertilizante NPK, no período de 2007 
a 2019. O valor final foi encontrado multiplicando o número desses produtores, a quantidade de 10 kg/ha de NPK 
solúvel (INDIGROW, 2014 e 2019), ao preço de R$6,00/kg (como o valor é instável, dependendo da marca e das 
quantidades de N, P e K, foi utilizado um valor próximo ao dos sites de venda). Assim, o valor (R$) de 1 kg de NPK foi 
multiplicado pela quantidade necessária para adubar 1 (um) hectare e posteriormente multiplicado pelo número de 
produtores que tomaram a decisão de utilizar as informações fornecidas pelo Agritempo. Levando-se em consideração 
que este evento ocorra uma vez ao mês, o número final foi multiplicado por 12. 
Tabela B2 - Benefícios Econômicos por Redução de Custo – Fertilizantes (NPK), no período de 2007 a 2019. 

Ano Total de 
Acessos 

Acessos realizados 
por produtores 

(1%) 

Produtores que 
tomaram decisão 

corretamente (1%) 
NPK Solúvel 

(kg/ha) 
Preço 

(R$/kg) 
Preço 

(R$/ha) 
Redução de 

Custos 2 
(R$) 

2007 490.898,00 4.908,98 49,09 10,00 6,00 60,00 35.344,66 
2008 471.073,00 4.710,73 47,11 10,00 6,00 60,00 33.917,26 
2009 392.259,00 3.922,59 39,23 10,00 6,00 60,00 28.242,65 
2010 380.536,00 3.805,36 38,05 10,00 6,00 60,00 27.398,59 
2011 334.034,00 3.340,34 33,40 10,00 6,00 60,00 24.050,45 
2012 214.415,00 2.144,15 21,44 10,00 6,00 60,00 15.437,88 
2013 235.856,50 2.358,57 23,59 10,00 6,00 60,00 16.981,67 
2014 259.442,15 2.594,42 25,94 10,00 6,00 60,00 18.679,83 
2015 227.827,00 2.278,27 22,78 10,00 6,00 60,00 16.403,54 
2016 184.570,00 1.845,70 18,46 10,00 6,00 60,00 13.289,04 
2017 158.637,00 1.586,37 15,86 10,00 6,00 60,00 11.421,86 
2018 167.126,00 1.671,26 16,71 10,00 6,00 60,00 12.033,07 
2019 180.950,00 1.809,50 18,10 10,00 6,00 60,00 13.028,40 
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A Tabela B3 mostra o valor total da redução de custos devido ao Agritempo, considerando o período de 2007 
a 2019. Desta forma, a redução de custos total é encontrada como o valor resultante da soma da redução de custos 
relacionada à quantidade economizada com água (1) e a redução de custos pela correta tomada de decisão na 
aplicação de fertilizantes NPK (2). Lembrando que a repartição de benefícios atribuídos à Embrapa devido ao 
Agritempo foi de 60%. 

Tabela B3 – Benefícios Econômicos por Redução de Custos - Participação da Embrapa – 60% (B1 + B2), de 2007 a 
2019. 

Ano 

Redução de 
Custos  

(B1 + B2) 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

(B1 + B2) 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

(B1 + B2) 

Área de Adoção 
(acessos / 
download) 

Benefício 
Econômico 

(Redução de Custo 
B1 + B2)  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 
2007 415.553,19 0,00 415.553,19 60 249.331,92 1,00 249.331,92 
2008 674.626,35 0,00 674.626,35 60 404.775,81 1,00 404.775,81 
2009 746.798,19 0,00 746.798,19 60 448.078,91 1,00 448.078,91 
2010 788.555,61 0,00 788.555,61 60 473.133,37 1,00 473.133,37 
2011 896.013,88 0,00 896.013,88 60 537.608,33 1,00 537.608,33 
2012 691.936,23 0,00 691.936,23 60 415.161,74 1,00 415.161,74 
2013 967.525,52 0,00 967.525,52 60 580.515,31 1,00 580.515,31 
2014 738.718,77 0,00 738.718,77 60 443.231,26 1,00 443.231,26 
2015 813.487,33 0,00 813.487,33 60 488.092,40 1,00 488.092,40 
2016 872.009,83 0,00 872.009,83 60 523.205,90 1,00 523.205,90 
2017 1.600.893,60 0,00 1.600.893,60 60 960.503,76 1,00 960.503,76 
2018 1.928.331,89 0,00 1.928.331,89 60 1.156.999,14 1,00 1.156.999,14 
2019 2.347.670,02 0,00 2.347.670,02 60 1.408.602,01 1,00 1.408.602,01 

Com esses resultados, a Tabela C mostra os valores totais do impacto econômico pelo uso do sistema 
Agritempo. Dessa maneira, o impacto econômico total ou benefício econômico total foi encontrado somando o 
benefício do incremento de produtividade total e o benefício da redução de custos total. Somente em 2019, 
considerando a participação da Embrapa de 60%, os benefícios foram de R$2.957.697,53. 
Tabela C – Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (A1 e A2) e por Redução de Custos (B1+B2) do 
Agritempo. 

Ano 
Incremento de Produtividade – 

Embrapa (60%) 
Redução de Custos – Embrapa 

(60%) Benefícios Econômicos – Total 

R$1,00 R$1,00 R$1,00 
2007 1.431.226,49 249.331,92 1.680.558,40 
2008 1.485.813,07 404.775,81 1.890.588,89 
2009 1.512.962,08 448.078,91 1.961.041,00 
2010 1.635.250,43 473.133,37 2.108.383,80 
2011 1.541.560,21 537.608,33 2.079.168,54 
2012 1.133.607,54 415.161,74 1.548.769,28 
2013 1.410.962,49 580.515,31 1.991.477,80 
2014 1.642.005,01 443.231,26 2.085.236,28 
2015 1.584.336,33 494.575,95 2.078.912,28 
2016 1.392.356,70 531.037,13 1.923.393,83 
2017 1.284.003,03 960.536,16 2.244.539,19 
2018 1.387.121,16 1.156.999,14 2.544.120,29 
2019 1.549.095,52 1.408.602,01 2.957.697,53 
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3.1.3. Análise dos impactos econômicos 

Sobre a análise dos impactos econômicos, seguem as observações feitas pelos entrevistados: equipe do  
Agritempo, pesquisadores, bolsistas, usuários internos, empresa de consultoria, associados de cooperativa agrícola e 
outros, que serviram como parâmetro para os indicadores de mensuração dos impactos monetários e não monetários. 

Usuário 1: o usuário cita que o Agritempo interfere no uso de agroquímicos, logo se o produtor consultar o 
sistema e verificar que ocorrerão chuvas em sua região ele não aplicará determinado tipo de agroquímico porque seria 
lixiviado com a água da chuva. Dessa forma, o sistema contribui com a diminuição da frequência de aplicação, 
reduzindo custos. 

Usuário 2: esse usuário acredita que o agricultor pode ser informado sobre a previsão de chuvas e geadas e 
com isso poder evitar compactação do solo (maquinário em solo muito úmido) e perdas de insumos por lixiviação, 
economizando com água de irrigação e combustível, aumentando assim a produtividade e diminuindo perdas, 
impactos diretamente ligados com a rentabilidade da produção. 

Usuário 3: cita que existe incremento de produtividade com a busca por informações e redução de custos 
principalmente no tocante à economia com água. 

Usuário 4: menciona que se pode prever outros indicadores de impactos econômicos, principalmente em 
relação ao incremento de produtividade. 

Usuário 5: para esse usuário, todos os indicadores de impactos econômicos são verificados: incremento da 
produtividade, expansão da produção, agregação de valor e redução de custos, sendo este último mais direto. Outro 
aspecto a considerar é que a previsão do tempo interfere em todo o processo produtivo, tanto para ganhos como para 
a perda da produção. 

Com o aumento constante do número de estações meteorológicas que fornecem dados ao sistema, aumenta 
a participação do Agritempo no monitoramento do zoneamento agrícola, auxiliando ainda mais diversas funções 
dentro do seguro rural, bem como do Mapa. Além disso, o aumento da representatividade da análise a partir do 
sistema e o possível desenvolvimento de novas funcionalidades agregam maior valor e mais utilidade, podendo, no 
futuro, apresentar maior impacto econômico. 

 

3.2. Custo da Tecnologia 

3.2.1. Estimativa e Análise dos Custos 

A Tabela 3.2.1.1. mostra a estimativa de custos com pessoal, de custeio de pesquisa, com a depreciação de 
capital, custos de administração, bem como todos os custos de transferência da tecnologia, no período de 2002, data 
de início do desenvolvimento do Sistema Agritempo, até 2019.  
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Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos em reais (R$1,00), 2002/2019. 

Ano Custos de Pessoal Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2002 329.836,80 90.140,10 46.962,18 49.475,52 169,42 516.584,02 
2003 388.987,20 150.233,50 59.773,82 58.348,08 169,42 657.512,02 
2004 441.412,80 60.093,40 56.818,94 66.211,92 471,26 625.008,32 
2005 329.536,32 0,00 38.552,57 49.430,45 6.558,92 424.078,26 
2006 214.103,04 424.189,50 67.522,27 32.115,46 4.814,71 742.744,98 
2007 226.200,00 116.762,00 38.014,14 33.930,00 3.249,43 418.155,57 
2008 193.907,52 192.513,81 41.901,35 29.086,13 3.506,08 460.914,90 
2009 220.442,88 263.376,34 52.279,55 33.066,43 5.909,80 575.075,00 
2010 276.227,52 247.576,41 56.878,51 41.434,13 3.547,00 625.663,56 
2011 406.610,40 305.000,00 77.822,91 60.991,56 5.627,12 856.051,99 
2012 401.834,88 468.009,47 93.251,96 60.275,23 2.400,00 1.025.771,54 
2013 609.715,68 0,00 71.010,35 91.457,35 8.930,42 781.113,80 
2014 718.584,48 90.500,00 93.258,97 107.787,67 15.717,50 1.025.848,62 
2015 727.707,36 0,00 83.866,18 109.156,10 1.798,36 922.528,00 
2016 754.384,80 0,00 87.075,39 111.739,32 4.629,82 957.829,33 
2017 904.723,20 0,00 104.523,42 134.120,88 6.390,07 1.149.757,57 
2018 972.533,60 0,00 112.086,15 145.580,04 2.747,90 1.232.947,69 
2019 366.659,02 0,00 42.343,41 54.578,85 2.196,24 465.777,52 

 
3.2.2. Análise dos Custos 

Os custos da tecnologia foram adaptados de acordo com a metodologia definida no manual da avaliação de 
impactos (AVILA et. all. 2001) e de acordo com a Resolução Normativa nº 7 (BCA nº 43 de 20/08/2018) sobre o custo 
de mão de obra para base de cálculo incorrido com o quadro de empregados da Embrapa em projetos, convênios, 
contratos, prestação de serviços etc. Foi realizado um amplo levantamento de informações externas e junto aos 
setores de pesquisa e suporte, que envolveu o Núcleo de Comunicação Organizacional (NCO) no fornecimento de 
informações de palestras e cursos, com indicação de horas de treinamento e técnicos envolvidos, fôlderes e matérias 
produzidas e adquiridas; também o Setor de Gestão de Pessoas (SGP), que disponibilizou dados históricos da folha de 
pagamentos e do quadro de funcionários, por meio de consulta ao Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH); e 
o Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SOF), que repassou informações do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

Para o item Custo de Pessoal, da Tabela 3.2.1.1., os cálculos estão relacionados com o tempo de dedicação 
dos pesquisadores e analistas envolvidos no desenvolvimento, manutenção e melhoria da tecnologia Agritempo. 
Desta forma, se obtêm, de acordo com a Tabela Salarial da Embrapa, os salários de cada envolvido e seus encargos 
sócias, com isso é aferido o percentual do tempo de participação na tecnologia, fazendo uma análise ao longo dos 
anos. Caso haja bolsistas ou outros apoiadores nesse processo, esses custos também são adicionados. Para o ano de 
2018, o custo com pessoal foi de R$972.533,60, já incluindo gastos com bolsistas. No entanto, em 2019, apesar de ser 
a mesma equipe, esta foi envolvida em outros projetos diminuindo a participação no Agritempo, além da falta de 
outros apoiadores. Desta forma, o custo de pessoal reduziu para R$366.659,02. 

O custeio de pesquisa foi calculado a partir de um amplo levantamento dos projetos de pesquisa voltados ao 
desenvolvimento da tecnologia. Toda a base inclui informações de projetos do Sistema Embrapa de Gestão (SEG) e de 
repasses realizados pelo Mapa, resgatando-se informações de orçamentos de planos de ação liderados por 
pesquisadores da Embrapa Informática Agropecuária. Porém, desde 2015 até 2019, não houve recursos para pesquisa 
destinada ao Agritempo, sendo utilizados os recursos já disponíveis de anos anteriores para a melhoria do sistema ou 
recursos de projetos afins. No entanto, houve contratação de bolsistas com capacidade de apoiar a equipe de 
pesquisadores no desenvolvimento da versão Agritempo Mobile e Agritempo GIS. 

Para o cálculo da Depreciação de Capital, foram considerados os custos de pessoal, custeio de pesquisa, 
administração e transferência de tecnologia, levando em consideração a vida útil da tecnologia de dez anos.  

Os Custos de Administração levam em consideração toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do 
sistema e outros gastos de gestão. Por último, tem-se os Custos de Transferência Tecnológica, referentes aos custos de 
transporte e estadia dos envolvidos em palestras, pela participação em feiras e exposições agropecuárias para 
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divulgação da tecnologia. Incluem também gastos com treinamentos, além de publicação de fôlderes, vídeos e outros 
materiais. Todos os custos são levantados anualmente, conferidos e atualizados por meio de informações obtidas junto 
aos setores competentes e outras fontes, para os devidos cálculos em planilhas eletrônicas. 

 

3.3 Análises de rentabilidade 

A Tabela 3.3.1. mostra a análise de rentabilidade dos investimentos do Agritempo, considerando todos os  
custos de pesquisa, desenvolvimento, manutenção, transferência e adoção da tecnologia, bem como todos os 
benefícios obtidos com a adoção/utilização das informações contidas no sistema por parte dos beneficiários citados 
anteriormente. O período de análise foi de 2002, como o início do projeto, até 2019.  

Nessa Tabela, verifica-se uma evolução dessas rentabilidades e como ilustração considera-se somente o 
período de 2014 a 2019. Assim, a Taxa Interna de Retorno (TIR) passou de 22,1% para 25,0%. Essa taxa visa determinar 
a rentabilidade de um investimento ou projeto. A Relação Beneficio/Custo (B/C) passou de 1,55 para 1,77, isso mostra 
que para cada R$1,00 gasto no sistema Agritempo foi obtido um retorno de R$ 1,77. O Valor Presente Líquido (VPL) 
passou de R$ 2.977.745,28 para R$ 5.529.891,02, considerado o valor presente de pagamentos futuros descontados a 
uma taxa de juros apropriada menos o custo do investimento inicial. Com esses resultados econômicos altamente 
favoráveis, prova-se, mais uma vez, a importância de se investir em pesquisa e de se inserir novas funcionalidades no 
sistema, acompanhando o avanço da agricultura digital e a necessidade de cada vez mais incluir novas variáveis para o 
zoneamento de risco climático, externalidade essa que afeta sensivelmente a produção agropecuária. Todos os 
cálculos foram realizados considerando uma taxa de juros de 6%, apesar da inflação de 2019, segundo o índice 
IPCA/IBGE, ter sido de 4,31%. Caso fosse considerada essa taxa, o VPL seria bem superior ainda 
(https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/). 

 

Tabela 3.3.1. Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo (B/C) e valor presente 
líquido (VPL), de 2014 a 2019 

Anos Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

2014 22,1% 1,55 R$ 2.977.745,28 

2015 23,0% 1,60 R$ 3.460.264,04 

2016 23,5% 1,62 R$ 3.840.354,91 

2017 24,0% 1,65 R$ 4.246.917,85 

2018 24,4% 1,67 R$ 4.706.279,03 

2019 25,0% 1,77 R$ 5.529.891,02 

 
A Figura 3.3.1. mostra a relação de benefícios e custos referentes aos investimentos realizados com o 

Agritempo, no período de 2002 a 2019. No caso dos custos, foram considerados os gastos com pessoal, 
pesquisa/desenvolvimento, transferência de tecnologia, rateio dos gastos com infraestrutura e adoção do sistema. No 
que se refere aos benefícios para os usuários/adotantes do sistema, foram considerados dois tipos de impactos: 
incremento de produtividade e redução de custos. 
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Figura 3.3.1. Benefícios Líquidos da Pesquisa com o Agritempo em relação ao tempo (2002/2019). 
Fonte: Elaborada pelos autores com base em Alston et al. (1995). 
 
 

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

Para 2019, usou-se o novo formulário do Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais de Inovações 
Tecnológicas Agropecuárias – Ambitec-Agro. Contempla impactos ecológicos que estão vinculados a aspectos de 
eficiência tecnológica e qualidade ambiental, com 11 (onze) indicadores, e impactos socioambientais, relacionados 
com aspectos sobre respeito ao consumidor, trabalho/emprego, renda, saúde e gestão e administração, com um total 
de 16 (dezesseis) indicadores. Os indicadores terão seus coeficientes de impactos demonstrados e analisados nas 
Tabelas 4.1.1. até a 4.2.5., onde a escala de ponderação varia de -15 a +15 (vê Avila, et. all., 2008). Deve-se ressaltar 
que os benefícios analisados nesse item não são monetários, mas revelam-se tão impactantes quanto. 

Foram entrevistados pesquisadores e analistas da Embrapa Informática Agropecuária, envolvidos com o 
desenvolvimento do sistema Agritempo, responsáveis pelos boletins agrometeorológicos, pelo atendimento às 
demandas de usuários enviadas por e-mail ou pelo Serviço de Atendimentos ao Cidadão (SAC), além de representantes 
das instituições envolvidas, principalmente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Foram 
entrevistados, também, empresa de consultoria agropecuária que usa informações contidas no sistema para orientar 
produtores rurais nos processos produtivos agropecuários sobre dados climatológico e meteorológico e sobre os riscos 
na utilização do seguro agrícola, localizada na cidade de Vinhedo (SP), bem como cooperados de Cooperativa 
Agroindustrial formada por produtores de cana-de-açúcar, amendoim e soja, além de outras culturas em menor escala, 
com sua matriz na cidade de Jaboticabal (SP). 
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4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 

 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios Se aplica (Sim/Não) 
Média 
Geral 

(*) 
1. Mudança no uso direto da terra Sim 2,67 
2. Mudança no uso indireto da terra Não 0,00 
3. Consumo de água Sim 2,00 
4. Uso de insumos agrícolas Sim 3,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não 0,00 
6. Consumo de energia Não 0,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reúso e autonomia Não 0,00 
8. Emissões à atmosfera Sim 1,33 
9. Qualidade do solo Sim 3,75 
10. Qualidade da água Sim 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental Sim 0,62 

* Entrevistados citados anteriormente. A Média Geral foi com base nas entrevistas realizadas em 2019, de acordo com os resultados obtidos por 
meio do formulário disponível na metodologia “Avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas agropecuários - Ambitec-Agro”, 
considerando os coeficientes de impactos encontrados conforme a característica de cada entrevisto (Tipo 1, Tipo 2 ...Tipo n). Por outro lado, em 
alguns casos, consideraram-se também as análises feitas pelos entrevistados dos anos anteriores. 
 Com relação aos Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica –, o critério com maior índice de 
impacto foi de qualidade do solo, com coeficiente de 3,75. Tal ocorrência é vista principalmente na tomada de decisão 
correta em prevenir o solo de erosões, com a sua recuperação, com o uso adequado da irrigação, ou mesmo com a 
utilização adequada no uso do maquinário em dias não adequados às operações agrícolas, evitando desperdícios com 
combustíveis. Assim, o Agritempo está diretamente ligado ao aumento da produção sustentável. 

O Agritempo demonstrou também ser uma importante ferramenta na tomada de decisão sobre o uso de 
insumo agrícola, sendo o segundo critério com o maior índice de impacto, ou seja, coeficiente de 3,00. Auxilia 
principalmente nas funcionalidades que representam o manejo fitossanitário, que inclui usos de agroquímicos. Indica a 
forma como se relaciona à probabilidade de chuva, em qual dia o manejo é viável, diminuindo assim desperdícios por 
lixiviação ou o uso excessivo, bem como seu transporte até o sistema hidrológico local. 

 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Não 0,00 
13. Capital social Sim 4,50 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 4,00 

*  
Quanto ao aspecto respeito ao consumidor, podemos observar que os critérios de maior impacto foram o 

capital social (4,50) e o Bem-estar e saúde animal (4,00). Portanto, em relação ao indicador capital social, podemos 
dizer que as empresas que utilizaram o Agritempo conseguiram com que houvesse maior participação e atração de 
investimentos e recursos de sócios para a empresa, ou seja, tiveram um aumento no seu poder financeiro, elevando 
seu patrimônio líquido. Por outro lado, com relação ao critério Bem-estar e saúde animal, de acordo com as 
entrevistas, as empresas que utilizaram o Agritempo conseguiram alcançar uma boa e satisfatória qualidade de vida 
dos animais, o que envolve determinados aspetos como a saúde, a qualidade das pastagens, bem como a forma como 
a pecuária pode reduzir a emissão de CO2 na atmosfera.  
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Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 9,63 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 5,77 
17. Qualidade do emprego/ocupação Não 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa 
equitativa entre gêneros, gerações e etnias Não 0,00 

* 
Analisando o aspecto trabalho/emprego, o critério mais relevante foi capacitação, com coeficiente de 9,63. 

Mostra a importância do Agritempo como tema em diversos treinamentos, cursos técnicos para agentes públicos e 
privados envolvidos com a agropecuária, em que são abordadas formas de consultar mapas de monitoramento 
referente à temperatura média, mínima média, máxima média, entre outras informações estratégicas, o 
monitoramento de estiagem agrícola, evapotranspiração, disponibilidade de água no solo, mapas de previsão e muitas 
outras funcionalidades e como a aplicação desses dados afeta as tomadas de decisão no meio agrícola. Além disso, nos 
cursos técnicos, o aluno tem conhecimento de como utilizar diferentes alternativas em prol da obtenção de melhores 
resultados em termos produtivos. Como resultado, pode afetar a qualificação e oferta de trabalho, que teve um 
coeficiente de 5,77, tanto no campo, como nas cooperativas, nas empresas de consultoria, nos bancos envolvidos com 
o crédito rural. O próprio Mapa, em anos anteriores, por meio do Pronatec Agro, disponibilizou mais de 10 mil vagas 
para agricultores e seus familiares em cursos técnicos voltados à agropecuária (MAPA, 2014b). 

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 5,00 
20. Valor da propriedade  Sim 7,50 

* 
O critério mais significativo no aspecto renda se refere ao valor da propriedade, com um índice de impacto de 

7,50. Mostra que o uso do Agritempo nas decisões de como plantar, com um melhor uso dos recursos naturais 
existentes na propriedade, menor compactação do solo e maior valor útil da área de produção, pode afetar ainda de 
forma positiva a competitividade dos produtos comercializados. Com isso, proporciona investimentos em 
infraestrutura, com melhor aproveitamento na adoção de técnicas mais adequadas ao ambiente e às pessoas, 
minimizando multas decorrentes de desrespeito às leis ambientais. Salienta-se ainda que o aumento de 
competitividade, fruto desses subsídios técnicos, gera racionalidade econômica e faz com que os escassos recursos 
disponíveis sejam mais bem aproveitados, com redução de custos e aumento de produtividade, por garantir menores 
perdas na produção, estipulando datas corretas para o plantio. Isso é comprovado pelas entrevistas, onde o critério 
geração de renda do estabelecimento obteve um índice de impacto de 5,00. 

Tabela 4.2.4. Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim 1,92 
22. Segurança alimentar Sim 5,80 

* 
No que se refere ao aspecto saúde, o critério segurança alimentar foi o que mais se destacou, com um 

coeficiente de impacto de 5,80. De acordo com um dos entrevistados em 2019, devido às externalidades da 
agricultura, é importante ter um instrumento que orienta sobre a previsão do tempo, evitando desperdício no uso de 
mão de obra. Os trabalhadores são afetados pela mudança no clima, em especial durante a aplicação de defensivos 
agrícolas, pois no caso de ocorrência de chuva, perde-se todo o trabalho executado, além de acarretar outros efeitos 
negativos, que podem ser evitados pela adoção do Agritempo, impactando na segurança alimentar.  
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Mesmo com um índice baixo, porém positivo, o critério segurança e saúde ocupacional (1,92) tem seu 
impacto com o uso do Agritempo ao considerar as consultas aos mapas de previsão do tempo para orientar, por 
exemplo, sobre o melhor momento para tratamento fitossanitário e sobre as condições para o trabalho de colheita, 
evitando danos agrícolas e refletindo também na saúde do trabalhador. 

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 7,00 
24. Condição de comercialização Sim 3,00 
25. Disposição de resíduos  Não 0,00 
26. Gestão de insumos químicos Não 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim 7,08 

* 
Analisando o aspecto gestão e administração, o critério de maior expressividade foi o relacionamento 

institucional, com um índice de impacto de 7,08. Isso mostra a importância dos relacionamentos com órgãos de 
assistência técnica e extensão rural, com instituições bancárias, com fornecedores e distribuidores para se obter 
vantagens comparativas e competitivas no empreendimento agrícola, com sustentabilidade. Em seguida, vem o 
critério dedicação e perfil do responsável, com um coeficiente de impacto de 7,0, além de positivo, elevado, 
mostrando a sintonia direta com o relacionamento institucional. Isso diz respeito à capacitação de gestão do 
proprietário em se relacionar com os ambientes interno e externo, bem como as horas de permanência no 
estabelecimento, o engajamento familiar, o uso de sistema contábil, o modelo formal de planejamento e o sistema de 
certificação e outros. 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Geral 
Índice de Impacto Econômico 4,00 
Índice de Impacto Social 3,00 
Índice de Impacto Ambiental 1,20 
Índice de Impacto Socioambiental 2,18 
* 

A média geral do índice de impacto socioambiental foi 2,18, sendo o índice de impacto econômico de 4,00; o 
índice de impacto social de 3,00; e o índice de impacto ambiental de 1,20. Apesar do índice total ser baixo, porém 
positivo, considerando uma escala que varia de -15 a +15, é porque vários critérios utilizados pela metodologia, não se 
aplicam ao Sistema Agritempo. Mesmo assim, demonstra e afirma a sua importância na tomada de decisão agrícola 
por parte dos stakeholders beneficiados com o sistema, principalmente quando se leva em consideração o uso dos 
mapas de monitoramento referente às diversas fases de temperatura, monitoramento de estiagem agrícola, 
disponibilidade de água no solo, mapas de previsão, probabilidade de chuvas, dados de impactos causados por 
mudanças climáticas e outros benefícios. 

Comentando e fazendo uma análise de forma agregada, tem-se as seguintes considerações: 
No que se refere ao aspecto eficiência tecnológica, a ferramenta auxilia, sobretudo, na tomada de decisão 

quanto ao uso indiscriminado de agroquímicos e a utilização de recursos naturais, conservação da biodiversidade e 
recuperação ambiental, qualidade do solo, mudança no uso direto da terra. 

Quanto ao aspecto respeito ao consumidor, o critério de maior impacto foi o capital social, considerando que 
as empresas que utilizaram o Agritempo conseguiram com que houvesse maior participação e atração de 
investimentos e recursos de sócios para a empresa, ou seja, tiveram um aumento no seu poder financeiro, elevando 
seu patrimônio líquido, devido principalmente ao respeito às Leis Ambientais. 

No aspecto emprego, o critério de maior impacto foi capacitação, com um índice de 9,63, sendo o mais 
elevado de toda a análise socioambiental. Isso mostra, realmente, a necessidade de obter conhecimento técnico sobre 
as mudanças climáticas, sobre zoneamento agrícola, treinamentos, assistência técnica e de como essas questões de 
previsão de tempo e todas as demais variáveis e funcionalidades do Agritempo impactam na tomada de decisão e nos 
resultados obtidos na produção agropecuária. Já no aspecto renda, o critério valor da propriedade teve um índice de 
impacto de 7,50. No aspecto saúde, o critério mais impactante foi a segurança alimentar, com um índice de 5,80. Por 
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outro lado, no aspecto gestão e administração, tanto o critério dedicação e perfil do responsável como o critério 
relacionamento institucional, com índice de impacto de 7,08 e 7,00 respectivamente, foram elevados. Vale salientar 
que as análises desses índices de impacto estão mencionadas nas tabelas desse item 4. 

 

4.5. Impactos sobre o Emprego 

Tabela 4.5.1. Número de empregos gerados (2018-2019) 

Ano 
Emprego adicional por 

unidade de área 
Área  

Adicional Não se aplica Quantidade de  
Emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 
- - - X - 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

Para 2019, usou-se o novo formulário do Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais de Inovações 
Tecnológicas Agropecuárias – Ambitec-Agro, Dimensão Desenvolvimento Institucional, que contempla os indicadores 
de alterações geradas pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na base de conhecimento, na 
capacitação e na política institucional (Vedovoto et. al., 2008). Visando à agregação de critérios e indicadores de 
impacto verificáveis para essas dimensões, quatro aspectos foram propostos: 1) relativos à capacidade relacional, que 
envolve relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores; 2) relativos à capacidade científico-
tecnológica, que envolve instalações e recursos do projeto; 3) relativos à capacidade organizacional, que envolve 
equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão; e 4) relativos aos produtos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
que envolve desde seus ativos patenteados, participação em eventos, congressos, produtos tecnológicos e marcos 
regulatório. Desta forma, a estrutura de impactos se organiza segundo interação entre as etapas de desenvolvimento 
da pesquisa e a resultante evolução institucional, incluindo desde a concepção da proposta de pesquisa, a 
concertação institucional, a definição metodológica e a transferência de resultados e produtos. 

No entanto, como foi citado no item 4, nem tudo pode ser mensurado, isso porque se torna difícil aos 
entrevistados fazer inferências em relação aos critérios propostos com relação à tecnologia avaliada. Desta forma, 
procurou-se fazer um esforço para captar as percepções do usuário a respeito dos impactos gerados pela tecnologia 
Agritempo. Vale lembrar, no entanto, que as tecnologias da informação tem uso acelerado, como se observar no 
avanço da agricultura digital, beneficiando o aumento da produção, da produtividade, reduzindo custos do 
empreendimento agropecuário, tanto interno como externo, pelo acesso às informações via web, em tempo real. 

Os entrevistados foram os mesmos citados no item 4, ou seja, pesquisadores e analistas da Embrapa 
Informática Agropecuária, técnicos do Mapa, empresa de consultoria agropecuária que usa informações contidas no 
sistema e cooperativa agropecuária.  

A análise de cada aspecto da avaliação de impacto referente à dimensão desenvolvimento institucional foi 
feita de acordo com os itens contidos nas Tabelas numeradas de 5.1.1. a 5.5.2. Foi acrescentado o item 5.6. referente 
aos usuários do Agritempo registrados por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa (SAC), mostrando 
também a relevância na sua adoção. 

 
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 aspectos desse item são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com 
interlocutores. 
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Tabela 5.1.1.: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica (Sim/Não) Média 

Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 1,50 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3,00 
3. Know-how Sim 1,50 
4. Grupos de estudo Sim 3,00 
5. Eventos científicos Sim 3,00 
6. Adoção metodológica Sim 3,00 

* 

Observando os resultados da Tabela 5.1.1. e analisando qualitativamente os componentes dos critérios, pode-
se notar que todos os índices de impactos foram positivos, variando de 1,50 a 3,00. Como citado anteriormente, o 
Agritempo mobiliza uma rede colaborativa de mais de 40 instituições envolvidas no intercâmbio de dados 
meteorológicos, ações de pesquisa em agrometeorologia, imagens de satélites, mostrando essa capacidade de 
relacionamento entre equipe e entre rede de pesquisa. 

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

Critérios 
Se aplica (Sim/Não) Média 

Geral 

7. Diversidade Sim 1,00 
8. Interatividade Sim 3,00 
9. Know-how Sim 1,00 
10. Fontes de recursos Sim 3,00 
11. Redes comunitárias Sim 1,00 
12. Inserção no mercado Sim 1,00 

* 

No aspecto relações com interlocutores, observa-se também que todos os resultados são positivos, variando 
de 1,00 a 3,00. Destacam-se os critérios de interatividade e de fontes de recursos. Porém, todos têm impacto, 
principalmente quando se observa as características do Agritempo, que organiza e administra um conjunto de mais de 
1643 estações meteorológicas (mecânicas e automáticas) e que vem se expandindo cada vez mais. Outro aspecto a 
considerar foram os recursos financeiros aportados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
para a manutenção do sistema devido à sua importância na contribuição para políticas públicas. Além disso, existe 
grande interação com o ambiente externo. 

 

5.2. Capacidade científica e tecnológica 

A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalada de infraestrutura e instrumental 
metodológico para dar sustentabilidade ao sistema Agritempo. 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 

Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 1,20 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,20 
15. Instrumental operacional Sim 1,20 
16. Instrumental bibliográfico Sim 1,40 
17. Informatização Sim 2,20 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 2,20 

* 

No aspecto instalações, todos os critérios tiveram seus resultados positivos, variando de 1,20 a 2,20, 
destacando os critérios informatização e compartilhamento da infraestrutura, imprescindíveis para a sustentabilidade 
do Agritempo. O elevado impacto desse aspecto também é notado Levando-se em consideração as instituições 
parceiras que possuem conjuntos de estações meteorológicas, a exemplo do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), além das instituições que fizeram 
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parte do projeto inicial do Agritempo, tais como o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura (Cepagri) e a Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri), ambas da Universidade de Campinas (Unicamp), e 
o Instituto Agronômico (IAC), por intermédio de seu Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAgro). 

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

Critérios 
Se aplica (Sim/Não) Média 

Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,20 
20. Instrumental (ampliação) Sim 2,70 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,20 
22. Contratações  Sim 0,20 
23. Custeios Sim 0,20 

* 

No aspecto recursos do projeto, apesar de positivo, todos os critérios tiveram índices de impacto baixos, 
sendo um pouco mais elevado o critério instrumental (ampliação), que alcançou 2,70. Considerando que houve um 
aporte financeiro do Mapa no início do projeto, e a importância que tem o Agritempo para o monitoramento 
agrometeorológico da agricultura, observa-se na Tabela 3.2.1.1., sobre as estimativas de custos, que desde 2014 não 
houve recursos para custeio de pesquisa, mesmo supondo que haja colaboração, mesmo que incipiente, de aportes de 
outros projetos e da contração de mão de obra temporária (bolsistas e estagiários). 

5.3. Capacidade organizacional 

A capacidade organizacional do Agritempo, pelo que foi descrito nos itens anteriores, mostra a otimização dos 
recursos, também levando em consideração os mecanismos de aprendizagem e de compartilhamento de capacidade 
entre os membros de rede, bem como a consequente operacionalização das atividades de pesquisa, de 
desenvolvimento, de manutenção e atualização das informações, além da 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 

Geral 

24. Cursos e treinamentos Sim 3,60 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 2,00 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 2,00 
27. Participação em eventos Sim 1,00 
28. Organização de eventos Sim 0,35 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,50 

* 

Na capacidade organizacional, considerando o aspecto equipe/rede de pesquisa, os critérios de maior 
impacto foram: cursos e treinamentos (3,60), experimentos, avaliação e ensaios (2,00) e o banco de dados, 
plataformas de informação (2,00), além das análises feitas nos itens anteriores com relação a esse aspecto. 
Considerando somente o critério banco de dados e plataforma de informação, foram emitidos 2.384 boletins de 
monitoramento/zoneamento para os usuários do sistema (vê Tabela 5.4.3.), mostrando a capacidade e otimização das 
equipes e das redes de pesquisa no compartilhamento de informações. 

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

Critérios 
Se aplica (Sim/Não) Média 

Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 1,10 
31. Número de participantes Sim 1,10 
32. Unidades demonstrativas Não 0,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,60 
34. Projetos de extensão Sim 0,80 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,80 

* 

No aspecto transferência/extensão, o critério de maior impacto foi sobre exposições na mídia/artigos de 
divulgação (1,60). Somente em 2019, o Agritempo versão 2 teve 180.950 acessos/visitas, excluindo qualquer tipo de 
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robô e considerando tempo suficiente para se apropriar das informações contidas no sistema 
(https://www.google.com/analytics/). Por outro lado, também em 2019, o Agritempo mobile e o Agritempo GIS, 
registraram, cada um, mais de 10 mil instalações/downloads, mostrando a transferência e a busca das informações 
contidas nesses sistemas. 

5.4. Produtos de P&D 

Os resultados finalísticos do desenvolvimento tecnológico do Agritempo são bem explícitos quando se 
visualiza a Figura 1.3.3. (Linha do tempo do Agritempo, com todas as suas versões). Os aspectos de impacto do item 
produtos de P&D 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 

Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 4,80 
37. Artigos indexados Sim 3,60 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 3,00 
39. Teses e dissertações Sim 3,60 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 4,80 

* 

Observa-se na Tabela 5.4.1. que todos os critérios do aspecto produtos de P&D tiveram índices de impactos 
positivos. Para colaborar com esses resultados, foi realizado um levantamento quantitativo da maioria desses critérios, 
considerando o período de 2003 a 2019, plotados na Tabela 5.4.3. 

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica (Sim/Não) Média 

Geral 

41. Patentes/registros Sim 4,80 
42. Variedades/linhagens Não 0,00 
43. Práticas metodológicas Sim 0,20 
44. Produtos tecnológicos Sim 2,70 
45. Marcos regulatório Sim 3,10 

* 

No aspecto produtos tecnológicos, os resultados foram diferentes da Tabela 5.4.1., porém as informações 
contidas no Agritempo se supõem que podem apoiar ativos tecnológicos que necessitem de argumentação quanto a 
questões agrometeorológicas para serem patenteados e/ou terem um marcos regulatório. 
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Tabela 5.4.3. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D e produtos tecnológicos 
a partir do Agritempo, no período de 2003 a 2019. 

Indicador da produção técnico-
científica 

2003/ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Artigo de Divulgação na Mídia 0 0 0 0 16 16 13 17  0 2 64 
Artigo em Anais de Congresso / 
Resumo em Anais de Congresso 20 4 4 4 2 1 1 5 0 0 41 
Artigo em Anais de Congresso 
Internacional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Artigo em Anais de Congresso / Nota 
Técnica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Artigo em Periódico Indexado 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 
Capítulo em Livro Técnico-Científico  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 8 
Comunicado Técnico/Recomendações 
Técnicas 5 2 1 0 0 0 1 3 0 0 12 
Documentos 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 
Folder 30 0 2 0 1 0 1 0 0 1 35 
Boletins de 
Monitoramento/Zoneamento 706 256 214 238 164 152 113 165 190 186 2.384 
Tese de Pós-Graduação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Software 35 2 1 0 2 2 1 0 0 0 43 
Vídeo/DVD 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 
Manual 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 
Programa de rádio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

A Tabela 5.4.3. mostra alguns produtos de P&D obtidos a partir do Agritempo, no período de 2003 a 2019. 
Nessa Tabela, pode-se observar que foram gerados 2384 boletins agrometeorológicos a fim de auxiliar no zoneamento 
agrícola. A Tabela também inclui participações da equipe em congressos técnico-científicos, divulgação na mídia, 
produção de manuais, dissertação de mestrado, fôlderes, programa de rádio, elaboração de vídeos, boletins de 
pesquisa e desenvolvimento, entre outros produtos. Isso contribui para a ampliação das redes de contato e de 
pesquisa, transferência da tecnologia, bem como abre possibilidades de outras linhas de investigação, principalmente 
quando se tratar de mudanças climáticas, tema tão presente na sociedade. 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 

5.5.1. Índices parciais de Impacto Dimensão Desenvolvimento Institucional 
Tipo de Impacto Média Geral 
Índice de Capacidade Relacional 8,62 
Índice de Capacidade Científica Tecnológica 5,85 
Índice de Capacidade Organizacional 5,47 
Índice de Produtos de P&D 9,25 

* 
5.5.2. Índice total de Impacto Dimensão Desenvolvimento Institucional 

Tipo de Impacto Média Geral 
Índice Total de Impacto Dimensão Desenvolvimento Institucional 7,93 

* 
 
 Observa-se na Tabela 5.5.1. (índice de impacto parcial) e na Tabela 5.5.2. (índice de impacto total) que todos 
os impactos mensurados foram positivos e elevados, considerando a escala de ponderação que pode variar de -15 a + 
15.  
 

Comentários a partir da análise dos índices parciais e finais, de forma agregada, dos impactos dimensão 
desenvolvimento institucional: 

a) O índice de capacidade relacional foi de 8,62, muito elevado, comprovando a importância das redes de 
pesquisa, de relacionamentos institucionais e de equipes sincronizadas para gerar as informações necessárias ao 
funcionamento do Agritempo, como narrado anteriormente. Essa capacidade permite que organizações que 
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cooperam entre si adquiram habilidades, troquem informações e aprendam constantemente, criem estruturas, 
gerenciem conflitos, promovendo assim confiança e agregando valor à pesquisa agropecuária.  

b) O índice de capacidade científica tecnológica foi 5,85, apesar de menor também elevado, mostrando que 
sem essa capacidade não seria possível o desenvolvimento do sistema, as parcerias em rede de pesquisa e a formação 
das equipes, onde cada uma aportou suas habilidades e conhecimentos, como narrado nos itens dessa dimensão. 

c) O índice de capacidade organizacional foi 5,47, elevado e importante na dinâmica do funcionamento de 
todas as capacidades, mostrando que as habilidades de gestão e de relacionamento institucional possibilitaram o êxito 
do sistema. 

d) O índice de produtos de P&D foi o mais elevado, com um coeficiente de impacto de 9,25, que já se justifica 
considerando somente a oferta dos boletins agrometeorológicos, com o objetivo de auxiliar no monitoramento do 
zoneamento agrícola, e outros indicadores mostrados na Tabela 5.4.3. 

Como resultado, o índice total de impacto na dimensão desenvolvimento institucional foi de 7,93, mostrando 
os impactos nas parceiras, nas capacidades técnicas e científicas, no compartilhamento de dados e de infraestrutura, 
nas relações institucionais com os setores público e privado, formando, exatamente, uma orquestração de interesses 
com o objetivo de diminuir os riscos e as incertezas envolvidos no setor do agronegócio brasileiro. 

 

5.6. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 

 Nesse relatório acrescentou-se mais um tipo de impacto, relacionado aos atendimentos que são realizados 
por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa (SAC). Esse serviço é considerado um dos mais 
importantes canais de relacionamento entre a Empresa e o usuário/cliente de suas tecnologias, produtos e serviços. 

O SAC, de acordo com a Empresa, é o canal em que o cidadão “pode fazer uma pergunta técnica, pedir 
informações sobre as soluções tecnológicas da Embrapa ou entrar em contato com nossos centros de pesquisa, com 
dados guardados em sigilo. O prazo máximo para resposta é de quatro dias úteis” (www.embrapa.br). 

Assiim, a equipe de avaliação de impacto do sistema Agritempo manteve contato, em 2018 e 2019, com o 
responsável por essa atividade na Embrapa informática Agropecuária, com o objetivo de utilizar as informações 
disponíveis como mais um indicador de adoção de tecnologia. Se o cidadão/usuário busca orientações sobre como 
utilizar os dados climáticos, como obter os dados históricos de zoneamento agrícola, como mensurar índices de seca, 
índices de precipitação pluviométrica e diminuição de riscos e incertezas sobre a época de plantio e colheita e outros 
dados fornecidos pelo Agritempo, é porque essas informações são úteis para suas atividades agropecuárias, 
acadêmicas, de defesa civil etc. Inclusive, pode-se utilizar os elogios, críticas e sugestões para municiar a equipe de 
pesquisa na melhoria de processo do sistema. Os primeiros contatos registrados no SAC foram a partir de 2014. Desta 
forma, realizou-se um levantamento dos anos de 2014 a 2019. 

Nesse período, foram registrados no SAC 154 atendimentos/demandas sobre o Agritempo. Durante a 
organização das informações, foi verificado que havia usuários interessados na coleta de dados históricos para fins 
acadêmicos (professores, alunos de graduação, mestrado e doutorado) e profissionais (pesquisadores, instituições 
públicas e privadas e empresas de consultoria). Para outros, havia interesse em saber se havia a possibilidade do uso 
dos dados para alimentar sites e fazer uso em estudos científicos, além de dúvidas sobre como utilizar o sistema. 
Houve uma critica sobre a qualidade da previsão do tempo nos finais de semana e feriados prolongados. Todas as 
dúvidas e atendimentos contemplavam o uso do histórico de dados para fins acadêmicos, imobiliários e 
agropecuários, reiterando a necessidade e a importância do sistema e da pesquisa no País. 

Um exemplo a ser destacado é o da empresa ISA, acionista da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista (CTEEP), quando o departamento de planejamento de ativos entrou em contato com o SAC com o objetivo de 
ter acesso aos arquivos de georreferenciamento de estações climatológicas para usá-los como base de estudo para 
construções de Subestações Elétricas. 

A Figura 5.6.1. mostra a distribuição do número de atendimentos do SAC, por estado, no período 2014/2019, 
em que somente o estado de São Paulo representou 39,61% do total. Deve-se ressaltar que também houve solicitação 
de usuário localizado fora do País. 
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Figura 5.6.1. Número de atendimentos realizados por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão-SAC sobre o uso 
do Agritempo, por estado, no período de 2014 a 2019. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo desse relatório foi avaliar os benefícios obtidos pelos investimentos e pela adoção do Sistema de 
Monitoramento Agrometeorológico – Agritempo como objetivo de auxiliar no monitoramento climatológico e 
meteorológico, produzindo e permitindo o acesso, via internet, a boletins e mapas com informações sobre estiagem 
agrícola, precipitação acumulada, tratamentos fitossanitários, necessidade de irrigação, condições de manejo do solo 
e de aplicação de defensivos agrícolas. Essas informações ajudam todos os envolvidos em atividades agrícolas a 
minimizar riscos em seus empreendimentos. Somente no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, o 
Agritempo versão 2 registrou 180.950 acessos/visitas, excluindo qualquer tipo de robô. Já o Agritempo mobile e o 
Agritempo GIS tiveram, cada um, mais de 10 mil instalações/downloads, mostrando a transferência e a busca das 
informações contidas nesses sistemas. 

Para se obter esses benefícios foram mensurados três tipos de impactos. O primeiro foi o econômico, 
adaptado do método do excedente econômico, que, de acordo com a metodologia da Embrapa, permiti utilizar até 
quatro tipos de impactos conforme a tecnologia avaliada: 1) - incremento de produtividade; 2) - redução de custos; 3) 
- expansão da produção para novas áreas; e 4) - agregação de valor. No caso do Agritempo, utilizou-se apenas dois 
tipos de impactos:  incremento de produtividade e redução de custos.  

Para o segundo impacto foi utilizada a avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas 
agropecuárias (Ambitec-Agro), dimensão Socioambiental, que contempla impactos ecológicos que estão relacionados 
com a eficiência tecnológica e qualidade ambiental. 

No terceiro impacto mensurado, foi utilizada a avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas 
agropecuárias (Ambitec-Agro), dimensão Desenvolvimento Institucional, que integra os indicadores de alterações 
geradas pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na base de conhecimento, na capacitação e na 
política institucional. Foram propostos quatro aspectos: 1) - relativos à capacidade relacional, que envolve relações de 
equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores; 2) – relativos à capacidade científico-tecnológica, que envolve 
instalações e recursos do projeto; 3) relativos à capacidade organizacional, que envolve equipe/rede de pesquisa e 
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transferência/extensão; e 4) relativos aos Produtos de P&D, que envolve desde seus ativos patenteados, participação 
em eventos, congressos, produtos tecnológicos e marcos regulatório.  

Para se obter os resultados desses impactos, foram entrevistados vários usuários e desenvolvedores do 
sistema ao longo dos anos. No entanto, somente em 2019, além da equipe envolvida com o sistema, foram 
entrevistados gestores de empresa de consultoria agropecuária que usa informações do Agritempo para orientar 
produtores rurais nos processos produtivos agropecuários (dados climatológico e meteorológico e  riscos na utilização 
do seguro agrícola) e de cooperativa agroindustrial formada por produtores de cana-de-açúcar, amendoim e soja, 
além de outras culturas em menor escala. Também foram utilizadas informações oriundas do Serviço de 
Atendimentos ao Cidadão (SAC). 

Quanto aos resultados dos impactos econômicos, foram considerados os benefícios oriundos do aumento da 
produtividade e da redução de custos nos empreendimentos agrícolas a partir do uso das informações contidas no 
sistema Agritempo, bem como de todos os custos investidos com o pessoal envolvido no seu desenvolvimento, na 
manutenção e na transferência para os usuários. Desta forma, foi feita a análise de rentabilidade, para o período de 
2002 a 2019. Obteve-se uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 25,0%, taxa essa que visa determinar a rentabilidade de 
um investimento ou projeto. A Relação Beneficio/Custo (B/C), que resultou em 1,77, mostrou que para cada R$ 1,00 
gasto no sistema Agritempo foi obtido um retorno de R$ 1,77. Quanto ao Valor Presente Líquido (VPL), calculado em 
R$ 5.529.891,02, foi considerado o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros 
apropriada, menos o custo do investimento inicial. Com esses resultados econômicos altamente favoráveis, prova-se, 
mais uma vez, a importância de se investir em pesquisa e na melhoria e manutenção do Agritempo. Todos os cálculos 
foram realizados considerando uma taxa de juros de 6%, apesar da inflação de 2019, segundo o índice IPCA/IBGE, ter 
sido de 4,31%.  

No que concerne aos impactos Socioambientais, onde os resultados são benefícios não monetários, o índice 
total foi 2,18, sendo o índice de impacto econômico de 4,00; o índice de impacto social de 3,00; e o índice de impacto 
ambiental de 1,20. Apesar de o índice total ser baixo, porém positivo, considerando uma escala que varia de -15 a +15, 
verifica-se que vários critérios utilizados pela metodologia e a forma como se dá as perguntas não se aplicam ao 
sistema Agritempo. Mesmo assim, destaca-se a sua importância no apoio à tomada de decisão agrícola por parte dos 
stakeholders beneficiados com o sistema, principalmente quando se leva em consideração o uso dos mapas de 
monitoramento referente às diversas fases de temperatura, monitoramento de estiagem agrícola, disponibilidade de 
água no solo, mapas de previsão, probabilidade de chuvas, dados de impactos causados por mudanças climáticas e 
outros benefícios. 

Comentando e fazendo uma análise de forma agregada, têm-se as seguintes considerações: 
No que se refere ao aspecto eficiência tecnológica, a ferramenta auxilia, sobretudo, na tomada de decisão 

quanto ao uso indiscriminado de agroquímicos e a utilização de recursos naturais, conservação da biodiversidade e 
recuperação ambiental, qualidade do solo, mudança no uso direto da terra, auxiliado pela reflexão do que pode ser 
feito para se evitar uma situação de poluição e outros “estragos” ambientais. 

Quanto ao aspecto respeito ao consumidor, o critério de maior impacto foi o capital social, considerando que 
as empresas que utilizaram o Agritempo conseguiram que houvesse maior participação e atração de investimentos e 
recursos de sócios para a empresa, ou seja, tiveram um aumento no seu poder financeiro, elevando seu patrimônio 
líquido, devido principalmente ao respeito às leis ambientais. 

No aspecto emprego, o critério de maior impacto foi capacitação, com um índice de 9,63, sendo o mais 
elevado de toda a análise socioambiental. Isso mostra, realmente, à necessidade de possuir conhecimento técnico 
sobre as mudanças climáticas, sobre zoneamento agrícola, treinamentos, assistência técnica e de como essas questões 
de previsão de tempo em todas as demais variáveis e funcionalidades do Agritempo impactam na tomada de decisão e 
nos resultados obtidos na produção agropecuária. Já no aspeto renda, o critério valor da propriedade teve um índice 
de impacto de 7,50. No aspecto saúde, o critério de maior destaque foi a segurança alimentar, com um índice de 
impacto de 5,80. Por outro lado, no aspecto gestão e administração, tanto o critério dedicação e perfil do responsável, 
como no critério relacionamento institucional, com índice de impacto de 7,08 e 7,00 respectivamente, foram elevados.  

Com relação aos resultados da avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas agropecuárias 
(Ambitec-Agro), concernentes à dimensão Desenvolvimento Institucional, se fará a análise dos índices parciais e finais 
de forma agregada: 

a) O índice de capacidade relacional foi de 8,62, muito elevado, comprovando a importância das redes de 
pesquisa, de relacionamentos institucionais e de equipes sincronizadas para gerar as informações necessárias ao 
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funcionamento do Agritempo, como narrado anteriormente. Essa capacidade permite que organizações que 
cooperam entre si adquiram habilidades, troquem informações e aprendam constantemente, criem estruturas, 
gerenciem conflitos, promovendo assim confiança e agregando valor à pesquisa agropecuária.  

b) O índice de capacidade científica tecnológica foi 5,85, apesar de menor também elevado, mostrando que 
sem essa capacidade não seria possível o desenvolvimento do sistema, as parcerias em rede de pesquisa e a formação 
das equipes, onde cada uma aportou suas habilidades e conhecimentos, como narrado nos itens dessa dimensão. 

c) O índice de capacidade organizacional foi 5,47, elevado e importante na dinâmica do funcionamento de 
todas as capacidades, mostrando que as habilidades de gestão e de relacionamento institucional possibilitaram o êxito 
do sistema. 

d) O índice de produtos de P&D foi o mais elevado, com um coeficiente de impacto de 9,25, que se justifica 
considerando somente a oferta dos boletins agrometeorológicos, a fim de auxiliar no monitoramento do zoneamento 
agrícola e outros indicadores mostrados na Tabela 5.4.3. 

Como resultado, o índice total de impacto na dimensão desenvolvimento institucional foi de 7,93, mostrando 
os impactos nas parceiras, nas capacidades técnicas e científicas, no compartilhamento de dados e de infraestrutura, 
nas relações institucionais com os setores público e privado, formando, exatamente, uma orquestração de interesses 
com o objetivo de diminuir os riscos e as incertezas provenientes do agronegócio brasileiro. 

 Nesse relatório, acrescentou-se mais um tipo de impacto, os atendimentos que são realizados por meio do 
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa (SAC). Considerando o período de 2014 a 2019, foram registrados 
154 atendimentos/demandas sobre o Agritempo, interessados na coleta de dados históricos para fins acadêmicos 
(professores, alunos de graduação, mestrado e doutorado) e profissionais (pesquisadores, instituições públicas e 
privadas e empresas de consultoria), e também na possibilidade do uso dos dados para alimentar sites e fazer uso em 
estudos científicos,  entre outras demandas. 

Finalmente, é importante salientar que o sistema Agritempo integra um conjunto de tecnologias da Embrapa 
que contribui com políticas públicas, a exemplo da Lei 8.171 – Política Agrícola (1991) sobre diretrizes para o 
zoneamento agrícola de risco climático com o objetivo de assegurar e minimizar os riscos à produção e à produtividade 
agrícolas. 

8. FONTE DE DADOS 

Pesquisadores, produtores, técnicos que foram entrevistados sobre o uso e a dinâmica do Sistema Agritempo. 
Membro da equipe de desenvolvimento do Agritempo da Embrapa Informática Agropecuária. 
Gestora do Sistema de Zoneamento Agrícola e Risco Climático (SISZARC), do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Pesquisadores usuários do sistema (sendo 1 do Cepagri/Unicamp e 1 da Embrapa Cerrados). 
Gestores de empresas de consultoria e de cooperativa agropecuária, entre outros. 

 
Tabela 8.1: Número de consultas realizadas  

Municípios Estado Produtor Familiar Produtor Patronal 
Outros Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Campinas SP 

    Pesquisadora/a
nalistas/bolsist

as do  
CNPTIA. 

Pesquisadores/
técnicos do 

Cepagri/Unica
mp 

10 

Vinhedo SP     Empresa de 
Consultoria 1 

Jaboticabal SP     Cooperativa 
Agropecuária 1 

Planaltina DF     Pesquisador 1 

Brasília DF     Técnicos do 
Mapa 

2 

Total       15 
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10. EQUIPE RESPONSÁVEL 

Tabela 10.1: Equipe da Embrapa Informática Agropecuária responsável pela elaboração do 
relatório de avaliação de impactos do Agritempo. 

Membro da equipe Função 

1 Junia Rodrigues de Alencar (líder da equipe) Pesquisadora A 

2 Luciana Alvim Santos Romani Pesquisadora A 

3 Adriano Franzoni Otavian Analista B 

4 Silvio Roberto Medeiros Evangelista Analista A 
 
Tabela 10.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Hermes Roberto Pereira Lima, Bolsista de Ciências Econômicas PUC Campinas 

 

Atividades realizadas pela equipe: 
 
 Atualização da análise dos impactos gerados. 
 Levantamento de indicadores (acessos, preços de produtos agrícolas, dados do IBGE etc.). 
 Cálculo dos custos da tecnologia. 
 Realização de entrevistas com usuários e empregados da Embrapa. 
 Levantamento e análise dos dados de acesso/visitas e downloads na web, mensalmente. 
 Tabulação das entrevistas. 
 Análise dos impactos gerados. 
 Busca de referências bibliográficas atualizadas, tabulação de dados e revisão.  
 Cálculo dos impactos gerados. 
 Monitoramento da ferramenta do sistema. 
 Elaboração diária dos boletins agrometeorológicos. 
 Análise das informações para as avaliações. 
 Consolidação do relatório 
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