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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta o impacto na sociedade do programa de computador 
denominado SISCOB para a gestão e monitoramento da cobertura do solo. O software tem como 
objetivo interpretar as imagens, transformando-as em dados úteis para agentes do meio rural que, 
com essas informações, poderão elaborar mapas de uso do solo, potencializando desta forma a 
produção agrícola. Estes mapas podem indicar variações na produção ajudando nas 
recomendações de aplicação de insumos a taxa variável. Portanto, esta ferramenta apoia tomadas 
de decisões, apresentando-se de grande valia no monitoramento das culturas. 

O software SISCOB impacta positivamente a sociedade pelo fato de ser baixado 
gratuitamente no portal da Embrapa, democratizando o acesso a ferramentas tecnológicas 
avançadas e, desta forma, permitindo acompanhar a produção rural de forma mais eficaz. 

Avaliar o impacto da utilização do SISCOB é o propósito deste relatório, desde sua 
disponibilização em 2010 até o presente ano, ratificando o cumprimento da missão da Embrapa 
em levar soluções tecnológicas ao campo. 

O primeiro item deste relatório procurou descrever o software, sua abrangência e a indicação 
dos beneficiários. O item 2, em complementação, oferece uma visão de quais segmentos 
podem ser impactos pelo mesmo. A seguir, as análises foram agrupadas em três avaliações 
principais: econômica (descrita no item 3), socioambiental (item 4) e sobre o conhecimento, 
capacitação e desenvolvimento institucional (item 5). O item 6 faz as principais conclusões do 
trabalho e o item 7 descreve as fontes de dados primárias utilizadas.  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

SISCOB – Sistema de avaliação da cobertura do solo 

 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

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

 
1.3. Descrição Sucinta 

O SISCOB é um software para análise da cobertura do solo. Desenvolvido com técnicas 
avançadas de processamento de imagens e baseadas em sistemas inteligentes, serve para 
avaliações rápidas e precisas da cobertura vegetal do solo. As imagens adquiridas são classificadas 
para facilitar geração de mapas temáticos visando o monitoramento de pragas, doenças, 
deficiências na lavoura ou outras necessidades específicas. Proporciona ao agricultor e consultores 
informações para auxílio no diagnóstico e no prognóstico da lavoura, no acompanhamento do 
desenvolvimento da cultura e no monitoramento de falhas que diminuem a produção. A Figura 1 
descreve o exemplo de um processamento de imagens feito pelo software. 

 

Figura 1 – Exemplo de processamento de imagens pelo SISCOB 

Esta ferramenta computacional permite identificar - com precisão - na lavoura, a existência 
de pragas e falhas, problemas de solo, áreas atingidas por erosão e assoreamento de rios, área 
atacada com nematoide, deficiência hídrica, dentre outros. 

Outros softwares que contêm funções similares ao SISCOB existem no mercado, mas não de 
forma gratuita. Este é o grande diferencial deste programa de computador, explorado neste 
relatório. Além disto, nos softwares similares, as técnicas utilizadas são complexos processamentos 
de imagens que não utilizam redes neurais, tais como Classificadores K-vizinhos, baseados em 
clusterização, e por filtragem, o que limitava a utilização por agentes do meio rural. 
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1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2009 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2010 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*: 
 

 
1.7. Ano de Início da adoção:  

 
2010 

 
1.8. Abrangência da adoção: 

 

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  

 
Os Estados assinalados como de abrangência da tecnologia referem-se ao fato do programa 

de computador ser de download livre, sendo registrados acessos em todos os Estados da União.  

Conforme informações coletadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI – Embrapa 
Instrumentação), segue quadro comparativo de downloads realizados em 2018 e 2019: 

 

Ano Downloads Média/dia Média/semana

2018 755 2,07 14,52

2019 552 1,51 10,62
 

 

Observa-se que, mesmo ocorrendo uma variação entre 2018 e 2019, ainda há uma média 
superior a 1,5 downloads/dia no ano-base deste relatório. 

 
1.9. Beneficiários 

Os principais beneficiários na utilização de uma ferramenta computacional que produz 
informações relevantes para a minimização de erros na gestão da propriedade agrícola são 
pesquisadores, alunos de pós-graduação, consultores, profissionais da área agrícola e prestadores 
de serviço em agricultura de precisão.  

 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

As recomendações feitas a partir das análises das imagens são recomendações de manejo. A 
Figura 2 ilustra como o software pode impactar os diferentes elos da cadeia. O adotante do 
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software gera informações (serviço) para o produtor rural, que paga pela mesma. Estas 
informações podem impactar as compras de insumos do produtor rural, impactando, 
consequentemente, o setor de fornecimentos destes insumos. 

Assim, no sistema produtivo, os resultados da análise proveniente do software podem 
impactar os ofertantes de insumo agropecuário no uso da agricultura de precisão e a 
produtividade para o produtor rural, além do impacto direto de serviços feitos pelos usuários do 
software (prestadores de serviço). 

Dada a complexidade existente para estimar os impactos aos usuários finais deste software, 
que são os produtores rurais, este relatório, em continuidade ao iniciado no ano anterior (2018), 
buscou avaliar apenas os impactos diretos do setor de serviços realizado pelos usuários do 
software analisado.  

 

Figura 2 – Fluxograma que representa os possíveis impactos na cadeia provenientes do uso do 
software SISCOB para beneficiar produtores rurais. 

 

No caso da pesquisa, os impactos são de aumento de conhecimento para o uso da 
agricultura de precisão. Neste caso, novas recomendações podem surgir beneficiando a 
produtividade, sem a necessidade de gastos com aquisição de softwares dispendiosos para 
análises. De maneira similar à pesquisa, outro setor que pode se beneficiar deste software gratuito 
é o acadêmico.  

 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

A avaliação de impactos econômicos de um software é uma tarefa que pode ocupar duas 
estratégias, a depender da ação do software analisado. Num primeiro caso, se a ferramenta digital, 
software no caso, for a única ferramenta utilizada para se conseguir algum impacto para o 
produtor, este impacto, seja na forma de aumento de produtividade, redução de custo, ou outro 
efeito, pode ser mensurado diretamente como impacto do mesmo. Esta seria a primeira estratégia. 

Entretanto, muitas vezes as ferramentas digitais são utilizadas como mais um dos 
mecanismos para atingir um determinado impacto ou são utilizadas por setores da sociedade que 
prestam serviços para um determinado grupo, por exemplo, produtores rurais de alguma cultura 
agrícola, que podem ter algum benefício direto ou indireto com o uso do serviço prestado. Neste 
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caso, o benefício econômico para o beneficiário final é bem mais complexo de ser mensurado e, 
portanto, pode levar a muitos erros de análise. Neste caso, a estratégia de mensurar algum tipo 
de impacto econômico sobre o agente intermediário da cadeia pode ser a opção mais acertada. 
Dada a complexidade existente para estimar os impactos aos usuários finais deste software, que 
são os produtores rurais, esta segunda estratégia foi a adotada na avaliação deste software. 

Para identificar o impacto econômico do software na sociedade, verifica-se se o software 
analisado pode substituir algum custo para o usuário. Desta maneira, o impacto econômico 
estimado foi de redução de custos.  

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

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

Para estimar o impacto de redução de custos para o usuário do software duas táticas podem 
ser utilizadas: compará-lo com outro software no mercado utilizando o preço de mercado do 
mesmo ou fazer uma pesquisa junto aos usuários do software analisado para saber a disposição 
em pagar pelo acesso ao mesmo. Neste último caso, o preço do acesso pode ser na forma de 
assinatura por período ou acesso irrestrito. 

Como já descrito, o software SISCOB é gratuito e, portanto, qualquer valor obtido seja no 
preço de um similar no mercado ou na disposição em pagar pelos usuários confere um impacto de 
redução de custo ao usuário do mesmo. Assim, na Tabela B, o custo atual foi descrito com o valor 
zero. Para compor o custo anterior (coluna A da Tabela B), este estudo utilizou as duas estratégias 
de valoração do software descritas anteriormente. No caso da comparação com similares no 
mercado, o pesquisador responsável pela construção do software indicou o Envi como um 
software com funções similares. Como o software Envi possui muitas outras aplicações, o 
pesquisador estima que 3% daquele software corresponde ao que é realizado no SISCOB.  

Já para a disposição em pagar, foram obtidas informações de uma pesquisa, realizada para 
composição do primeiro relatório sobre a avaliação deste software (em 2018), no qual foram 
consultadas cerca de 700 pessoas que fizeram download do software. Foram obtidas respostas de 
103 pessoas deste grupo, por consulta telefônica, quando este dado havia sido fornecido, ou por e-
mail. Esta pesquisa teve dois propósitos, sendo um deles de obter a disposição em pagar e 
compará-la com o valor de 3% do valor do software similar (Envi), e o segundo propósito foi o de 
obter o número de adotantes, como é descrito posteriormente.  

A Figura 3 descreve o resultado obtido nesta pesquisa apenas entre os respondentes que 
usaram o software, uma vez que os que não o utilizaram não estavam dispostos a pagar pelo 
mesmo. Verifica-se que apareceram apenas os valores de R$ 100,00 e R$ 500,00 para licença 
permanente do software. Entre as opções de valor sugeridas no questionário enviado, além destas 
opções, foram também sugeridos: R$ 1.500,00; R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. Estes valores foram 
estabelecidos considerando preços abaixo e acima do preço estimado pelo concorrente, software 
Envi. A licença permanente deste software, conforme consulta feita em novembro de 2018, foi de 
R$ 58.500,00. Considerando 3% deste valor, tem-se o equivalente a R$ 1.755,00. Desta maneira, 
verificou-se que a disposição em pagar é ainda inferior a 3% do preço daquele software. 
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Figura 3 – Resultados sobre o preço disposto a pagar pelo uso do software SISCOB entre usuários 
do mesmo 
Fonte: resultado da pesquisa. 

 
Portanto, foi utilizado como custo anterior (coluna A da Tabela B), o valor de R$ 500,00 para 

o ano de 2018. Como a pesquisa foi realizada apenas em 2018, para compoa\r os preços dos anos 
anteriores, que também foram descritos neste relatório, este preço observado em 2018 foi 
inflacionado pelo IGP-DI (FGV, 2020) para compor os preços dos anos anteriores, assim como para 
compor o preço do ano seguinte, 2019. Para o preço de 2019 o indicador do preço índice IGP-DI 
utilizado para o ano de 2019 foi parcial, relativo ao período de janeiro a outubro daquele ano. 

A participação da Embrapa no desenvolvimento da tecnologia foi descrito também pelo 
pesquisador responsável, sendo de 70%, uma vez que não houve parceria com nenhuma outra 
instituição para isto. 

 
Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos, em R$ 

Ano 

Custo 
Anterior 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Custo Atual 
(R$/pessoa 

beneficiada) 

Economia 
Obtida 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação 
da Embrapa 

% 

Ganho Líquido 
Embrapa  

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Número 
pessoas 

beneficiadas 

Benefício 
Econômico 

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

2010 311 0 R$         310,53 70% R$        217,37 576 R$       125.207 

2011 337 0 R$         337,00 70% R$        235,90 400 R$         94.359 

2012 357 0 R$         357,14 70% R$        250,00 416 R$       104.000 

2013 379 0 R$         378,86 70% R$        265,21 320 R$         84.866 

2014 399 0 R$         399,18 70% R$        279,42 480 R$       134.123 

2015 427 0 R$         426,72 70% R$        298,71 368 R$       109.924 

2016 470 0 R$         470,21 70% R$        329,15 276 R$         90.897 

2017 475 0 R$         474,74 70% R$        332,32 184 R$         61.252 

2018 500 0 R$         500,00 70% R$        350,00 92 R$         32.368 

2019 531 0 R$         531,00 70% R$        371,85 81 R$         30.164 

Fonte: dado de pesquisa. 

 
Nesta análise, para a variável área de adoção (coluna F da Tabela B) foi considerado o 

número de usuários. Esta informação também é difícil de ser obtida, mesmo havendo informações 
sobre o número de downloads realizados para o software. Uma vez que o software é gratuito, 
muitos downloads podem ser feitos apenas por curiosidade e não corresponderem exatamente ao 
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número de usuários do mesmo. Assim, para compor o número de usuários na coluna F, foi utilizado 
o resultado da pesquisa descrita anteriormente. 

 Nesta pesquisa, dos 103 respondentes que realizaram a cópia do software, 16% dos 
downloads realizados do software SISCOB foram efetivamente utilizados. Este percentual 
corrobora com percentuais verificados em outras fontes de informação, onde foram analisados os 
percentuais de retenção de downloads de aplicativos (Localytics, 2018a; Localytics, 2018b e 
Localytics, 2018c). 

Assim, o percentual de 16% foi aplicado a toda a série de anos analisada. Multiplicando este 
percentual pelo número de downloads observado por ano, tem-se os valores correspondentes ao 
número de usuários descrito na Tabela B. 

A Tabela B apresenta valores nominais. Os valores deflacionados, a preços de 2019, são 
apresentados na Tabela B.1. O índice de correção utilizado foi o IGP-DI (FGV, 2020).  
 
Tabela B.1 - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos, valores deflacionados pelo IGP-DI, a 
preços de 2019, em R$ 

Ano 

Custo Anterior 
(R$/pessoa 

beneficiada) 

Custo Atual 
(R$/pessoa 

beneficiada) 

Economia 
Obtida 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação 
da Embrapa 

% 

Ganho Líquido 
Embrapa  

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Número 
pessoas 

beneficiadas 

Benefício 
Econômico 

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

2010 533 - 533 70% 373 576 214.790 

2011 533 - 533 70% 373 400 149.160 

2012 533 - 533 70% 373 416 155.126 

2013 533 - 533 70% 373 320 119.328 

2014 533 - 533 70% 373 480 178.992 

2015 533 - 533 70% 373 368 137.227 

2016 533 - 533 70% 373 276 102.980 

2017 533 - 533 70% 373 184 68.733 

2018 530 - 530 70% 371 92 34.325 

2019 531 - 531 70% 372 81 30.164 

Fonte: dado de pesquisa. 

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

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

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

O serviço oferecido pelo software analisado não é exclusivo, o diferencial é ser 
disponibilizado de maneira gratuita. Assim, a estimativa dos impactos econômicos indicada 
anteriormente foi considerada sob a ótica de redução de custos, no sentido de que uma vez 
obtendo o software de forma gratuita, como disponibilizado pela Embrapa, o usuário deixa de 
arcar com o custo de pagar pela obtenção de um serviço similar existente no mercado. 

O ganho individual de um usuário do software no ano analisado neste relatório (2019) foi de 
R$ 531,00, que constitui no preço equivalente a uma licença permanente. Este ganho foi indicado 
para o ano do download realizado, mas cada usuário pode se beneficiar do mesmo por vários anos. 
Conforme descrito anteriormente, para obter a estimativa destes impactos foi realizada uma 
pesquisa com um amplo número de adotantes, procurando obter duas informações: percentual de 
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downloads que se concretizaram em efetivo uso do software e; estimativa de um preço para o 
software. A realização desta pesquisa, com usuários específicos do software analisado, ofereceu 
uma estimativa apurada e realista para este software.  

Os resultados mostraram que o montante estimado vem reduzindo ao longo dos anos. Isto 
era esperado, uma vez que o software foi muito acessado e utilizado logo quando foi 
disponibilizado. Uma vez que a avaliação do software foi iniciada em 2018, o preço a ser pago pelo 
mesmo foi identificado através de uma pesquisa indicando preços abaixo e acima de um preço 
estimado para um serviço equivalente existente no mercado. 

O papel da Embrapa neste processo de disponibilizar para a sociedade softwares gratuitos, 
cujo uso tem como objetivo a possibilidade de oferecer serviços ao produtor rural para melhoria 
de sua renda, é essencial para uma empresa pública que tem esses objetivos. Este software vem 
atuar neste sentido, como mais uma ferramenta disponível para o uso do produtor ou para 
serviços a serem adquiridos pelo mesmo em seu benefício.  

O impacto econômico de dezenas de milhares de reais por ano é algo significativo, uma vez 
que o esforço econômico utilizado para a obtenção deste software foi muito inferior a este valor. O 
próximo item detalha os custos da pesquisa envolvidos neste trabalho e oferece uma análise da 
rentabilidade. 

 
3.2. Custos da Tecnologia 

A análise econômica descrita anteriormente é feita do ponto de vista do adotante da 
tecnologia, mas houve também custos necessários para que a mesma tivesse a maturidade e o 
grau de adoção apresentado atualmente. Estes são os custos da pesquisa e transferência, que 
foram realizados pela Embrapa. Uma vez que a pesquisa teve início antes da adoção da tecnologia, 
os anos correspondentes à estimativa destes custos iniciam um pouco antes da sua adoção, neste 
caso, em 1999. Este item descreve os custos realizados pela Embrapa e os analisa. 

 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

A Tabela 3.2.1.1 apresenta os valores nominais dos custos tidos pela Embrapa 
Instrumentação ao longo deste período nos trabalhos referentes ao software analisado. O próximo 
item (3.2.2) descreve como estes valores foram obtidos. Na Tabela 3.2.1.1b, os valores dos custos 
foram deflacionados para o ano de 2019, utilizando o IGP-DI (FGV, 2020). 

 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos, em R$ 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2009 R$     70.955 R$     19.509 R$    9.669  R$        27.853  0  R$       127.986  

2010 R$     44.265 0 R$    4.002  R$        16.851  R$       565  R$         65.684  

2011 R$      9.894 0 R$     782  R$          3.094  R$      12.836  R$         26.605  

2012 R$      4.768 0 R$     260  R$          1.258   R$       2.762   R$           9.048  

2013 R$      4.846 0 R$     361  R$          1.335   R$       8.636   R$         15.179  

2014 R$     12.967 0 R$    1.063  R$          4.713   R$       2.040   R$         20.783  

2015 0 0 0 0  R$       2.738   R$           2.738  

2016 0 0 0 0  R$       1.543   R$           1.543  

2017 0 0 0 0  R$       1.325   R$           1.325  

2018  R$     21.696  0  R$       1.240   R$          5.144   R$       2.614   R$         30.695  

2019  R$      2.746    R$          126   R$             525   R$       2.614   R$           6.012  

Fonte: Resultados de pesquisa. 
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Tabela 3.2.1.1b. – Estimativa dos custos, valores deflacionados pelo IGP-DI, preços de 2019, em R$ 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2009 R$        128.512 R$     35.334 R$     17.512 R$              50.446 R$               - R$     231.803 

2010 R$          75.936 R$             - R$       6.866 R$              28.908 R$             969 R$     112.679 

2011 R$          15.640 R$             - R$       1.236 R$                4.890 R$        20.290 R$       42.057 

2012 R$            7.113 R$             - R$          388 R$                1.876 R$          4.120 R$       13.496 

2013 R$            6.814 R$             - R$          508 R$                1.877 R$        12.144 R$       21.342 

2014 R$          17.305 R$             - R$       1.419 R$                6.289 R$          2.723 R$       27.736 

2015 R$                 - R$             - R$             - R$                      - R$          3.418 R$         3.418 

2016 R$                 - R$             - R$             - R$                      - R$          1.748 R$         1.748 

2017 R$                 - R$             - R$             - R$                      - R$          1.486 R$         1.486 

2018 R$          23.008 R$             - R$       1.315 R$                5.456 R$          2.773 R$       32.552 

2019 R$            2.746 R$             - R$          126 R$                   525 R$          2.614 R$         6.012 

Fonte: Resultados de pesquisa. 

 

3.2.2. Análise dos Custos 

Os dados deste item consistiram na obtenção das estimativas de custo do desenvolvimento 
da tecnologia, assim como na sua transferência e análise. Elas foram realizadas com consultas à 
Gerência Financeira e Contábil (GFC) da Secretaria Geral, junto aos pesquisadores envolvidos em 
cada tecnologia e junto à área administrativa da Embrapa Instrumentação (Sentanin, 20191). Em 
relação aos valores dos custos descritos no relatório anterior (2018), houve ajustes nos custos 
daquele mesmo ano (2018) uma vez que os custos de 2018 foram estimados como sendo iguais 
aos do ano anterior. Neste relatório tais valores foram atualizados e os custos de 2019 foram 
considerados como sendo iguais aos de 2018. Outras alterações, principalmente relacionadas aos 
custos administrativos, foram responsáveis pela diferença observada em vários anos neste 
relatório em relação ao relatório anterior. A seguir são descritos como foram estimados cada um 
deles: custos de pessoal, custeio de pesquisa, depreciação, administração e transferência de 
tecnologia.  

Foram disponibilizados pela GFC relatórios de custos da unidade desde o ano de 2007. Deste 
relatório, até 2014, os custos de administração puderam ser separados em administração e pessoal 
de administração; transferência de tecnologia (TT) e pessoal de TT; pesquisa e pessoal da pesquisa. 
A partir de 2015, pesquisa e TT foram agrupados. Utilizou-se o percentual médio do período 2007 
a 2014 dos custos totais (Pesquisa e TT, ambos sem pessoal) gastos com TT e este percentual foi 
então alocado para os gastos com TT (sem pessoal) no período posterior: 2015 a 2017. O relatório 
de 2018, obtido junto ao setor administrativo da unidade, separou novamente estes custos. Para 
2019, foi utilizado o valor do gasto de 2018, uma vez que estes dados ainda não estavam 
consolidados ao produzir este relatório2. Com isto, obtiveram-se os gastos totais da unidade em 
pessoal, somando o pessoal de pesquisa, administração e TT (GPesst); administração, incluindo 
pessoal (GAdmt) e transferência de tecnologia, sem pessoal (GTTt). Os dados foram separados 
desta maneira para compatibilizar com o formato solicitado para este relatório. A seguir, é descrito 
como cada um destes custos foi trabalhado de maneira a ser alocado como sendo referente aos 
custos com a tecnologia analisada. 

Inicialmente o gasto anual com pessoal foi separado nas categorias: pesquisador, analista, 
técnico e assistente. Para isto, o total dos gastos (salário, adicionais e encargos) por cada categoria 

                                            
1 SENTANIN, O.F. Chefia da área de Administração da Embrapa Instrumentação. Informação pessoal, 2019. 
2 E os custos de 2018 neste relatório foram atualizados uma vez que o relatório anterior também utilizou os dados de 
2017 para compor os custos de 2018. 
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realizado em 2019 (SP = salário, benefício e encargos para pesquisador; SA = salário, benefício e 
encargos para analista; ST = salário, benefício e encargos para técnicos e; SAss = salário, benefício e 
encargos para assistente) foi multiplicado pelo número de funcionários (F) da categoria na 
unidade: pesquisadores (P) = 30 funcionários; analistas (A) = 19 funcionários; técnicos (T) = 23 
funcionários e; assistentes (Ass) = 6 funcionários. A equação (1) descreve esta contabilização. 

SP * P + SA * A + SAss * Ass + ST * T = Salário                                                                                  (1) 

A seguir foi estimado o percentual de cada categoria no total de gasto com pessoal realizado 
pela unidade em cada ano (t), como descrito na equação (2). 

SF * F / Salário = %F                                                                                                                              (2) 

Onde F é igual a: P, se pesquisador; A, se analista; T, se técnico; Ass, se assistente. Assim, %P 
é o percentual a ser aplicado para obter o custo anual por pesquisador; %A é o percentual a ser 
aplicado para obter o custo anual por analista; %T é o percentual a ser aplicado para obter o custo 
anual por técnico e %Ass é o percentual a ser aplicado para obter o custo anual por assistente. A 
equação (3) descreve como estimar o gasto real, médio (GPesst), que a unidade teve em cada ano, 
indicado pelo subscrito “t”, separado por funcionário de cada categoria. Ou seja, o gasto anual 
médio, por funcionário, de cada categoria é calculado utilizando o percentual de cada categoria 
calculado na equação (2), multiplicado pelo gasto total com pessoal e dividido pelo número de 
funcionários de cada categoria. 

%F * GPesst / F = gasto anual médio de cada categoria                                                                 (3) 

Para os custos de pessoal, por ano, no trabalho com pesquisa ou transferência do trabalho 
do diagnóstico de solos para controle de patógenos em algodão, alocou-se o percentual do tempo 
gasto de cada um dos pesquisadores, analistas e técnicos envolvidos no desenvolvimento e 
transferência da tecnologia (Temp). O percentual de dedicação das pessoas envolvidas, por ano, foi 
descrito pelos pesquisadores diretamente envolvidos no desenvolvimento da tecnologia. Este 
percentual multiplicado pelo gasto anual médio, em cada ano, estimado para cada categoria 
(equação 3) foi o custo anual em pessoal no desenvolvimento e transferência dos resultados do 
diagnóstico de solos para controle de patógenos em algodão.  

O custeio de pesquisa refere-se aos valores alocados em projetos da Embrapa no 
desenvolvimento, avaliação e melhoria da tecnologia. O recurso de pesquisa utilizado neste 
projeto foi relativamente baixo, como descrito nas Tabelas 3.2.1.1 e 3.2.1.1b, tendo ocorrido 
apenas no ano de 2009.  

Para calcular o custo de depreciação de capital foi obtido o custo total de depreciação de 
capital da Unidade nos relatórios de custos da Unidade fornecidos pela GFC. A partir de 2015 este 
custo foi descrito numa conta dentro dos custos de administração. O percentual deste custo nos 
custos de administração do período 2015-17 foi utilizado para estimar o valor da depreciação no 
período anterior, considerando, portanto o valor dos gastos com administração como parâmetro. O 
custo total de depreciação por ano foi descrito como GDept. Para 2018 e 2019, o custo de 
depreciação foi estimado considerando o percentual médio dos últimos 3 anos do valor da 
depreciação no custo total sem pessoal. 

Um percentual de 60% deste custo foi dividido entre todos os pesquisadores da unidade e os 
40% restantes entre os demais funcionários. O custo da depreciação anual da tecnologia, por 
funcionário, foi mensurado multiplicando a participação de cada pessoa envolvida na tecnologia 
(variável “Temp” descrita anteriormente na alocação de custos de pessoal), ao valor da 
depreciação relacionado a cada funcionário: GDept*0,6/P para pesquisador; GDept*0,3/A para 
analista; GDept*0,1/(T+Ass) para técnico e assistente. A soma deste custo para cada um dos 
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funcionários de pesquisa e TT envolvidos (subscrito i) corresponde ao custo da depreciação anual. 
A equação (4) descreve esta etapa. 

Σi ( Tempi * GDept * Y / F )  = gasto com depreciação no ano t                                                     (4) 

Onde Y é: 0,6 se pesquisador, 0,3 se analista e 0,1 se técnico ou assistente; F é: número de 
pesquisadores ou de analista ou de técnico e assistente, conforme o caso do funcionário; o 
subscrito “t” é o ano e “i” é cada funcionário que trabalhou no diagnóstico de solos para controle 
de patógenos em algodão. 

O mesmo raciocínio aplicado à estimativa do custo de depreciação foi adotado para obter os 
custos de administração. Ou seja, todo o custo deste setor, incluindo pessoal, por ano, foi obtido e 
então dividido entre os funcionários. Utilizando o raciocínio aplicado à equação (4) neste processo, 
em vez de GDept foi utilizado o custo total de administração, incluindo pessoal (GAdmt). Ou seja, 
nos custos de depreciação e de administração o rateio foi feito com base na distribuição do tempo 
dos funcionários de pesquisa e transferência de tecnologia (tempi) nos trabalhos da tecnologia 
avaliada. 

No caso dos custos de transferência de tecnologia a maior participação foi de pessoal, que já 
foi incluído no item de custo de pessoal. O total destes custos (GTTt) foi dividido entre as principais 
tecnologias que o setor de transferência trabalhou no período e a parte referente ao software 
SISCOB foi descrita na Tabela 3.2.1.1.  

Utilizando este método, a Figura 4 mostra, a valores nominais, a evolução e a participação de 
cada um dos itens de custo para esta tecnologia.  

 

 
Figura 4 – Evolução dos custos da Embrapa com o software SISCOB. Valores nominais no período 
2009 a 2019.  
Fonte: Resultados de pesquisa. 
 

Verifica-se nesta figura que os dois primeiros anos apresentam um custo maior do que nos 
anos seguintes, constituído por pessoal e administração. O custo de pesquisa ocorreu apenas no 
ano anterior ao seu lançamento (2009), como já evidenciado. Após 2010 (2011 a 2019), os custos 
de pessoal e de transferência foram os maiores para esta tecnologia, alternando sua importância 
dependendo do ano. Isto ocorreu porque foram feitas algumas tentativas de transferência do 
software.  
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3.3. Análises de rentabilidade 

A Figura 5 mostra os valores dos benefícios econômicos tidos pela sociedade com base no 
método de redução de custo descrito anteriormente e dos gastos totais da Embrapa, detalhados na 
Figura 4. Verifica-se que apenas desde o seu lançamento, em 2010, os benefícios suplantaram os 
custos da Embrapa, indicando o quão acertado foi o uso do recurso público no desenvolvimento 
desta ferramenta.  

Assim, de posse dos ganhos líquidos recebidos pela sociedade, que foram apresentados no 
item 3.1, e dos custos da Embrapa estimados para o desenvolvimento e transferência, ambos 
sumarizados na Figura 5, este item fez uma análise da rentabilidade da pesquisa. Foram analisados: 
a relação de benefício/custo (B/C), da taxa interna de retorno do investimento (TIR) realizado pela 
Embrapa nesta tecnologia, assim como do valor presente líquido (VPL). Ressalta-se que todas estas 
estimativas consideram o ano analisado e, portanto, tendem a se ampliar nos próximos anos. A 
Tabela 3.3.1 mostra os resultados destas analises. 

 

 
Figura 5 – Valores nominais do benefício econômico e custo total da Embrapa Instrumentação, 
referentes ao software SISCOB. Período: 2009 a 2019. 
Fonte: Resultados de pesquisa. 

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

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

5 6 %  4 , 3  R$ 372.781 
Fonte: Resultados de pesquisa. 

 
Conforme já adiantado considerando apenas a observação dos valores na Figura 5, este 

software foi altamente rentável. A taxa interna de retorno para o investimento feito no 
desenvolvimento do mesmo mostrou-se extremamente alta, atingindo o percentual de 56% ao 
ano. Dado que os retornos financeiros do mercado ocorrem a uma taxa de 6% a.a., esta taxa foi 
incrivelmente favorável à aplicação feita.  

Corroborando com este resultado, observa-se que o benefício econômico observado pela 
sociedade no ano inicial (2009) até 2019 foi superior ao dobro do valor investido e que o valor 
presente líquido do lucro da sociedade, observado no ano inicial do investimento e obtido até o 
ano de 2019, correspondeu a mais de R$ 300 mil.  

A relação benefício/custo foi obtida a partir do VPL dos fluxos de benefícios para a sociedade 
e custos para a Embrapa estimados para todo o período. O valor de R$ 4,3 obtido significa que, 
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para o fluxo de custo e benefício de 2009 a 2019, a cada R$ 1,00 investido pela Embrapa foi obtido 
um retorno estimado equivalente de R$ 4,3 para a sociedade, descontando a taxa de custo do 
capital para os investimentos e retornos obtidos após o ano inicial. 

Dado o alto nível de retorno econômico observado para esta tecnologia, uma análise de 
sensibilidade para variações de taxas de mercado não foi realizada. 

 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias 

O ativo tecnológico SISCOB foi desenvolvido exclusivamente pela Embrapa Instrumentação, 
pela equipe de pesquisadores da área de engenharia elétrica, processamento de imagens e 
programação.  

Entre 17/06/2013 e 16/06/2018 foi formalizado o Contrato de Licenciamento nº 23700.13/0052-
1 firmado com a empresa Stonway Tecnologia da Informação Ltda, contrato que encontra-se 
encerrado. 

 

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

Foram realizadas consultas de opiniões a um grupo de usuários que utiliza o programa de 
computador SISCOB, conforme descrito na fonte de dados (item 7 deste relatório). Para esta 
avaliação os usuários indicaram se após a utilização da ferramenta digital houve um grande 
aumento (com nota 3), pequeno aumento (nota 1), sem alteração (nota 0), pequena redução (nota 
-1) ou grande redução (nota -3), em vários aspectos analisados. A indicação se tais alterações 
ocorreram de maneira pontual (na lavoura), local (abrangendo a propriedade agrícola) ou se houve 
alterações no entorno da propriedade, foi outra faceta analisada. Neste caso, quanto maior a 
abrangência do impacto e maior o valor absoluto da nota, seja ele positivo ou negativo. 

Para cada um dos critérios descritos nestes itens, alguns indicadores foram analisados, sendo 
alguns mais e outros menos relevantes em relação à tecnologia avaliada. Desta maneira, os pesos 
dos indicadores que compõem cada um dos critérios foram modificados, inclusive zerando o peso 
no caso dos indicadores que não se aplicavam para a análise da tecnologia. Para mais explicações 
do método utilizado, ver Avila et al. (2008).  

Uma vez que não se observou diferenciação entre grupos de adotantes, não houve 
diferenciação entre tipos de adotantes nesta análise. E os valores das médias descritas nas Tabelas 
4.1.1 a 4.2.5 são médias simples das notas obtidas nas entrevistas realizadas pelos adotantes da 
tecnologia. 

 
4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 

Na Tabela 4.1.1 tem-se que, em relação à eficiência tecnológica, os critérios mudança no uso 
indireto da terra, uso de insumos veterinários e qualidade da água não são aplicáveis, devido ao 
fato do programa de computador SISCOB não possuir funcionalidades que possam atuar de alguma 
forma na gestão dos referidos critérios. 
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Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,00 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - 
3. Consumo de água Sim 0,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 1,40 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - 
6. Consumo de energia Sim 1,50 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,40 
8. Emissões à atmosfera Sim 0,20 
9. Qualidade do solo Sim 1,00 
10. Qualidade da água Não - 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Visualizando os critérios aplicáveis, observam-se resultados positivos na utilização desta 
ferramenta. Por exemplo, a nota positiva para o critério #1 (mudança no uso direto da terra) 
decorre do aumento de produtividade observado pelos usuários em função do pré-diagnóstico de 
pragas e falhas nos cultivos, permitindo assim uma correção em tempo para que o manejo fosse 
realizado de forma eficaz. O consumo de insumos agrícolas (critério #4) é diretamente afetado pela 
aplicação com precisão no campo, que o software busca auxiliar. Ao se ter informação específica e 
correta sobre a quantidade de plantas e o espaço por elas ocupado, torna-se possível utilizar uma 
irrigação eficiente, sem desperdícios causados por desinformação ou incorreção da realidade da 
propriedade rural. Tais informações também influenciam diretamente o uso de insumos agrícolas, 
pois a aplicação destes é realizada com base realistas. A questão do uso de pesticidas visa preceder 
infestações de pragas, podendo ter flutuações na frequência de aplicações e na quantidade de 
produto aplicado para manter a produtividade. No que tange ao uso de fertilizantes, a alteração no 
consumo pode ocorrer de forma a ampliar o uso ou restringi-lo devido à tomada de decisão, a 
partir de informações que possibilitam a minimização de erros. 

Pela diminuição de desperdícios na aplicação de água, há uma consequente alteração no 
consumo de energia (critério #6), seja elétrica ou de origem fóssil, em bombas de irrigação. 
Quanto à aplicação de insumos, o consumo de energia pode crescer ou diminuir em determinados 
momentos, influídos pelas informações que denotem a necessidade de contenções de pragas e 
doenças no campo, em maior ou menor intensidade. Ambos os fatos impactam diretamente na 
emissão de gases e lançamento de fumaça na atmosfera, pois a matriz energética advinda de 
combustíveis fósseis é predominante na área rural. 

Os respondentes dos questionários não se utilizam de controle biológico ou manejo 
ecológico de pragas e doenças, demonstrando ser uma área que merece maior atenção em termos 
de políticas públicas e até mesmo de estudos sobre a eficiência, com consequente disseminação da 
prática no campo. 

A preservação da qualidade do solo (critério #9) é outro ponto a ser destacado, pois a 
detecção precoce de problemas leva a maior eficácia do tratamento e correção. A utilização de 
padrões captados em imagens, que permitem verificar a perda de matéria orgânica, perda de 
nutrientes ou da ocorrência de erosão, demonstra ser valiosas ferramentas para a gestão da 
propriedade. 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 

Os aspectos socioambientais foram separados em: respeito ao consumidor; trabalho e 
emprego; renda; saúde; gestão e administração. O aspecto respeito ao consumidor, indicado na 
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Tabela 4.2.1 não teve impacto observado pelos respondentes do questionário. Os critérios #12 e 
#14 abordados foram indicados como sendo não aplicáveis, pelo fato de não possuir empregos que 
possam atuar na qualidade do produto oferecido ao consumidor, ainda que se considere a 
possibilidade de utilização em várias culturas e não tem qualquer relação à produção animal. 

No critério de capital social, apesar de aplicável em relação a possíveis impactos que a 
adoção da ferramenta digital possa ter tido em programas de transferência, projetos de extensão 
comunitária ou captação de demandas da comunidade, nenhuma destas condições foi observada 
pelos utilizadores. 

Na Tabela 4.2.2 são apontadas as médias observadas nos diferentes critérios abordados no 
aspecto de trabalho e emprego. Os critérios #17 e #18 (qualidade do emprego e oportunidade, 
emancipação e recompensa equitativa) não se aplicam à técnica analisada e, portanto, não serão 
abordados. O critério capacitação foi classificado como inalterado pelos respondentes. Quanto à 
qualificação e oferta de trabalho (critérios #16), foi considerado influenciado principalmente no 
que tange a qualificação de pessoal de nível médio, que a partir da utilização da ferramenta digital 
analisada agrega novo saber, possibilitando valorização na atuação profissional. 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
12. Qualidade do produto Não  - 
13. Capital social Sim 0,00 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
15. Capacitação Sim 0,00 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,23 
17. Qualidade do emprego/ocupação Não - 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, 
gerações e etnias 

Não - 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 4.2.3 demonstram a efetividade no uso de recursos 
técnicos que potencializem a gestão da propriedade refletem diretamente no montante da renda 
da propriedade (critérios #19), através da eliminação de desperdícios e no aprimoramento da 
utilização de insumos agrícolas, mantendo ou até mesmo alterando positivamente a 
produtividade, com sensível diminuição de custos. Este fato foi reportado por todos os 
entrevistados que afirmaram serem muito positivos os aspectos que permeiam a utilização da 
ferramenta digital analisada, podendo ter redução no uso de insumos na ordem de 25%.  
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 5,00 
20. Valor da propriedade  Sim 1,50 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

O valor da propriedade (critérios #20) tem uma avaliação positiva, com uso do software 
SISCOB, devido à conservação dos recursos naturais, principalmente água e solo, como retratado 
em outros critérios anteriores. 
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No aspecto de saúde, a Tabela 4.2.4 apresenta o critério segurança e saúde ocupacional 
como não aplicável, por ser a tecnologia um programa de computador que não afeta a saúde do 
trabalhador. Com relação à segurança alimentar (critérios #22) foi reportado em uma propriedade 
um pequeno ganho em produtividade da cultura, devido à percepção da qualidade do solo e seu 
manejo correto. 

Os valores dos impactos referentes aos aspectos de gestão e administração, observados na 
Tabela 4.2.5, evidenciaram um impacto positivo com alta significância, com destaque para o 
incremento no planejamento da propriedade por parte do responsável. Esta situação foi 
diretamente influenciada pela utilização da ferramenta digital que possibilitou o acesso às 
informações pontuais e com alto grau de precisão, municiando o gestor de informações que 
permitem um manejo mais eficiente, com a real diminuição de custos de produtividade, sem que 
esta tenha sido alterada negativamente. Tais informações são também de grande utilidade para a 
assistência técnica e assessoria da propriedade, conforme avaliação dos entrevistados, no critério 
relacionamento institucional, que apresentou pontualmente um moderado aumento na qualidade 
da assessoria prestada por profissionais que tiveram acesso aos dados recolhidos. Estes fatores 
foram responsáveis pelo valor médio de 7,00 do critério #23. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
21. Segurança e saúde ocupacional Não - 
22. Segurança alimentar Sim 0,06 
Fonte: dado de pesquisa. 

 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
23. Dedicação e perfil do responsável Sim 7,00 
24. Condição de comercialização Sim 0,00 
25. Disposição de resíduos  Não - 
26. Gestão de insumos químicos Não - 
27. Relacionamento institucional Sim 2,00 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Não foram relatadas alterações nas condições de comercialização (critério #24) dos produtos, 
como por exemplo, através de venda antecipada. Tal fato poderá ocorrer assim que houver maior 
confiança no uso de ferramentas digitais, pela segurança de um melhor atendimento ao 
planejamento na gestão da propriedade. 

Os critérios Disposição de resíduos e Gestão de insumos químicos (critérios #25 e #26), foram 
considerados como não aplicáveis ao uso do software SISCOB. O critério # 27 indica que o ativo 
tecnológico tem potencial para o fomento ao Relacionamento Institucional considerando a 
assistência técnica e a utilização de assessorias voltadas ao aumento da produtividade agrícola. 

 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 

Os indicadores apresentados anteriormente podem ser separados em 3 outros índices de 
impacto distintos: econômico, social e ambiental. A Tabela 4.3.1 mostra cada um destes índices, 
estimados com base nos resultados apresentados anteriormente.  

O índice de impacto ambiental é a média simples dos índices referentes ao aspecto de 
eficiência tecnológica e qualidade ambiental apresentada na Tabela 4.1.1. O índice de impacto 
social foi calculado como a média simples dos aspectos respeito ao consumidor, saúde e gestão e 
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administração, descritos nas Tabelas 4.2.1, 4.2.4 e 4.2.5, respectivamente. O índice de impacto 
econômico é a média simples dos aspectos trabalho/emprego e renda, descritos nas Tabelas 4.2.2 
e 4.2.3, respectivamente. Estes valores médios consideram apenas os critérios que se aplicam na 
análise da tecnologia, conforme indicado naquelas tabelas. 

 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 
Tipo de Impacto Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 1,68 

Índice de Impacto Social 1,81 

Índice de Impacto Ambiental 0,69 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Com base nas respostas dos usuários, verifica-se que o ativo tecnológico SISCOB tem um 
índice de impacto social e econômico da ordem de 1,68. Tal valor refere-se principalmente ao 
potencial de geração de renda e valoração da propriedade que a tecnologia agrega ao mercado. Tal 
quesitos são diretamente ligados pois, com o uso de ferramentas tecnológicas, a propriedade 
agrícola possuirá maior produtividade, agregando valor à mesma. Destaca-se também que a 
ferramenta poderá atuar nos estudos necessários para a conservação dos recursos naturais e 
conformidade com a legislação, valorando a terra. 

O índice de impacto social, da ordem de 1,81; teve como principais quesitos responsáveis 
pela nota o relacionamento institucional e as variáveis referentes ao perfil do planejamento da 
propriedade. O relacionamento institucional foi fortalecido, segundo a visão dos usuários, em 
pontos como assistência técnica e utilização de assessorias agrícolas. Tais quesitos estão 
diretamente relacionados com o uso de ferramentas tecnológicas para aumento da produção e 
gestão da propriedade, com aderência plena ao perfil do ativo SISCOB. Ferramentas de gestão 
como esta tem reflexo principal o modelo formal de planejamento da propriedade, ou seja, a 
profissionalização do modo de gestão do negócio. Entende-se que uma propriedade agrícola 
necessita de ferramentas de gestão, mantidas as devidas proporções, de uma atividade industrial, 
ou seja, avaliando pontos fortes e fracos, sendo estes os passíveis de melhorias.  

No que tange ao índice ambiental, trata-se da visão do usuário de como o ativo tecnológico 
pode influir e beneficiar a propriedade agrícola quanto à gestão dos insumos, da água, da energia, 
do uso da terra entre outros tais como a qualidade do solo e do ar. O ativo tem como potencial 
minimizar os impactos referentes à atividade agrícola, buscando a melhor interface entre os 
insumos disponíveis e a produtividade agrícola. Os usuários destacam a possiblidade de melhor 
gestão do uso de energia nas propriedades com a utilização da ferramenta.  

 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 

Levando-se em consideração as respostas obtidas no sentido de avaliar a performance da 
tecnologia SISCOB, tomando como base os ganhos resultantes da utilização da ferramenta digital, 
obteve-se um índice médio final do impacto socioambiental positivo, de 1,15. A média foi obtida 
de maneira ponderada, e os coeficientes utilizados em cada critério foram zerando para os critérios 
indicados como não aplicáveis. A Figura 6 mostra os coeficientes originais da planilha Ambitec-
Agro e os novos coeficientes utilizados para a ponderação das médias utilizados em cada um dos 
critérios analisados. Como pode ser observado nessa figura, apesar de zerar os itens não aplicáveis, 
procurou-se deixar o mesmo peso dentro de cada um dos aspectos analisados (figura 6).  

A Figura 7 mostra os valores finais de cada um dos aspectos analisados. Verifica-se nesta 
figura que a renda e a gestão foram os itens mais importantes e socialmente positivos dentre os 
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itens analisados no Ambitec-Agro para essa tecnologia e não foram observados impactos negativos 
em nenhum dos aspectos analisados. Não foram observadas notas discrepantes entre os 
entrevistados para os impactos socioambientais.  

 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Geral 

1,15 

Fonte: dado de pesquisa. 

 
Figura 6 – Coeficientes referentes à importância dos critérios analisados na avaliação 
socioambiental para ponderação das médias finais: original e após alteração para melhor 
representação da técnica analisada  
Fonte: dado de pesquisa. 

 

 
Figura 7 – Média simples de cada um dos aspectos socioambientais analisados 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

4.5. Impactos sobre o Emprego 

Não foram observadas alterações significativas com relação a geração de emprego, por ser a 
tecnologia uma ferramenta que pode influir de positiva ou negativa, dependendo das informações 
resultantes da sua utilização e do consequente aproveitamento destas. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Apenas um pesquisador da Embrapa esteve diretamente envolvido com o projeto: Lúcio 
André de Castro Jorge. Assim, este foi o entrevistado para obter as notas descritas nas Tabelas de 
5.1.1 a 5.5.1 que, portanto, não são valores médios, mas sim a nota do entrevistado multiplicada 
pelo fator de ponderação de cada item. Estes fatores de ponderação já vêm definidos na Ambitec-
Agro e foram alterados apenas nos casos em que algum critério foi indicado como sendo não 
aplicável pelo entrevistado. Nestes casos os fatores de ponderação foram igualmente distribuídos 
entre os critérios aplicáveis.  

Para avaliar o impacto deste projeto sobre o desenvolvimento institucional foram avaliados 
quatro aspectos: capacidade relacional; capacidade científica e tecnológica; capacidade 
organizacional e os produtos gerados. A capacidade relacional foi analisada considerando as 
relações dentro da equipe e com interlocutores. A capacidade científica e tecnológica consistiu em 
uma avaliação sobre a infraestrutura no desenvolvimento do projeto e dos recursos utilizados para 
o mesmo. Na avaliação sobre a capacidade organizacional foram analisados dois aspectos: o 
primeiro considerando a organização da equipe no projeto e o segundo considerando a 
organização relativa ao processo de transferência da tecnologia. Finalmente, no aspecto de 
produto de pesquisa e desenvolvimento, a avaliação dividiu-se em duas partes: a primeira 
avaliando produtos de P&D e a segunda, produtos tecnológicos. 

 

5.1. Capacidade relacional 

A Tabela 5.1.1 mostra os resultados das respostas no critério relativo ao relacionamento com 
a rede de pesquisa. O destaque deve ser dado à adoção metodológica como ponto forte apontado 
indicado pelo entrevistado, demonstrando sintonia entre os integrantes da rede de pesquisa que 
reflete o anseio por ferramentas digitais amigáveis. A referida adoção foi claramente ampliada 
pelos eventos científicos de demonstração da tecnologia, que possui o importante aspecto da 
gratuidade, difundindo o acesso ao software. 
 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,10 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,10 

3. Know- how Sim 1,50 

4. Grupos de estudo Sim 1,50 

5. Eventos científicos Sim 1,50 

6. Adoção metodológica Sim 7,50 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Na Tabela 5.1.2 são observados aspectos relacionados aos interlocutores da sociedade, 
stakeholders de uma forma geral.  
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

7. Diversidade Sim 3,75 

8. Interatividade Sim 3,75 

9. Know- how Sim 3,75 

10. Fontes de recursos Não - 

11. Redes comunitárias Não - 

12. Inserção no mercado Sim 3,75 

Fonte: dado de pesquisa. 
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O fato de se tratar de um programa de computador de download grátis demonstra ser um 
caminho bastante interessante no quesito da inserção do mercado, levando a um efetivo 
cumprimento da missão da empresa em levar tecnologia para o campo, seja através da utilização 
por agentes de assistência técnica ou por produtores com maior nível de tecnificação.  
 

5.2. Capacidade científica e tecnológica 

Pelo fato de a tecnologia analisada ser um programa de computador não foram observados 
impactos no aspecto de instalações da Unidade (como mostra os valores nulos na Tabela 5.2.1). O 
pesquisador relatou que não houve necessidade de mudanças estruturais para o desenvolvimento. 
 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

13. Infraestrutura institucional Sim 3,00 

14. Infraestrutura operacional Sim 0,00 

15. Instrumental operacional Sim 0,00 

16. Instrumental bibliográfico Sim 0,00 

17. Informatização Sim 1,00 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 3,00 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Na Tabela 5.2.2 observa-se que não foi aplicada a maioria dos critérios, em consequência da 
não necessidade de alteração de infraestrutura. Já a captação de recursos foi efetuada por editais 
de agências de fomento, sendo utilizados para a execução do projeto, na forma de contratação de 
bolsistas, justificando o valor positivo observado para o critério #22 (Contratações).  
 
Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

19. Infraestrutura (ampliação) Não - 

20. Instrumental (ampliação) Sim 3,00 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não - 

22. Contratações  Sim 1,50 

23. Custeios Não - 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

5.3. Capacidade organizacional 

A capacidade organizacional analisou dois aspectos: organização da equipe/rede de pesquisa 
(Tabela 5.3.1) e transferência/extensão (Tabela 5.3.2). 

 
Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

24. Cursos e treinamentos Sim 3,00 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,00 

26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,20 

27. Participação em eventos Sim 3,00 

28. Organização de eventos Sim 0,50 

29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,50 

Fonte: dado de pesquisa. 
 
Como estratégia para difundir a tecnologia optou-se pela realização de cursos e eventos para 

os integrantes da rede de pesquisa para a formação de multiplicadores, conforme demonstrado no 
valor mais elevado para o critério #24 (Cursos), na Tabela 5.3.1 Ações relativamente à transferência 
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da tecnologia foram praticadas mormente através de aulas em disciplinas de graduação e pós-
graduação, partindo da ideia que a disseminação da tecnologia se daria através de agentes da 
rede, justificando a nota referente ao critério #35 (disciplinas de graduação e pós-graduação). 
Repercutindo a questão da gratuidade do acesso ao software, houve uma exposição significativa 
na mídia em geral, com a realização de várias reportagens que destacaram a aplicabilidade e as 
vantagens na gestão da propriedade rural, justificando as notas positivas nos demais critérios 
aplicáveis descritos na Tabela 5.3.2, especialmente nos critério #33 (exposições na mídia/artigos de 
divulgação). 

 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

30. Cursos e treinamentos Sim 1,50 

31. Número de participantes Sim 1,50 

32. Unidades demonstrativas Sim 1,50 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 4,50 

34. Projetos de extensão Sim 1,50 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 4,50 

Fonte: dado de pesquisa. 

 
5.4. Produtos de P&D 

Por fim, com relação ao produto de pesquisa e desenvolvimento, o software SISCOB foi 
exposto em congressos relativos à agricultura de precisão. Houve utilização do software como 
tema para a elaboração de artigos acadêmicos, teses e dissertações, como também em capítulos 
de livros, justificando as notas positivas nos critérios descritos na Tabela 5.4.1, especialmente para 
os critérios #36, 39 e 40. 
 
Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

36. Apresentação em congressos Sim 3,00 

37. Artigos indexados Sim 3,00 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,50 

39. Teses e dissertações Sim 4,50 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,00 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Dentre algumas publicações que foram geradas, destacam-se: 

 Lopes D. C., de Castro A. F., Silva B. R. A., Freitas F. P. Aplicação móvel para análise da 
cobertura vegetal sobre o solo utilizando Redes Neurais Artificiais. Mossoró – RN, 
Universidade Federal do Rural do Semi-Árido – UFERSA 

 José J. V.; Almeida E. L. D., Picoli Jr. G. J., Soares D., Borges T. F., Ramari T. O. I., Castro 
R. M., Bertonha A. Uso de imagem digital para determinação da taxa de transpiração 
do cafeeiro. Maringá – PR, V EPCC Encontro Internacional de Produção Científica 
Cesumar 27 a 30 de outubro de 2009. 

 Pacheco EP, Silva GDDa (2014) Avaliação da cobertura do solo em sistemas de 
produção de milho e soja em Sergipe utilizando imagens aéreas. In: Seminário de 
Iniciação Científica e Pós-Graduação da EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, 4. Aracaju. 
Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2014 

 OLIVEIRA, L.S.; MATSUMOTO, S.N.; SILVA, R.A.; SILVA, V.A.; OLIVEIRA, P.N. Métodos 
para quantificação e interpretação da distribuição espacial de cobertura do solo em 
cafezais arborizados. Coffee Science, Lavras, v.9, n.2, p.168-177, 2014. 
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 Vian AL, Bredemeier C, Almeida D, Giordano CPS, Jesus MH (2014) Uso de imagens 
digitais e sensor de vegetação para estimativa do potencial produtivo e estado 
nutricional em milho. In: Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. São Pedro. 
Anais… São Pedro: SBEA. 1 CD-ROM. 

 JORGE, Lúcio André de Castro; Silva, D.J.C.B. . SisCob: manual de utilização. 1. ed. São 
Carlos: Embrapa Instrumentação, 2009. v. 1. 18p . 

 JORGE, Lúcio André de Castro; Silva, D.J.C.B. . SISCOB - Software para análise de 
cobertura de solo. In: Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão - ConBAP, 2010, 
Ribeirão Preto. SISCOB - Software para análise de cobertura de solo, 2010. v. 1. 

 Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão - ConBAP. SISCOB-Software para 
análise da cobertura de solo. 2010. (Congresso). 

O programa de computador foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, 
sob o número 10425-3, tendo sido licenciado para a empresa Stonway Tecnologia da Informação 
Ltda. (Embrapa cód. 23700.13/0052-1), que atuou no mercado customizando a tecnologia e 
oferecendo treinamentos. Estes fatos justificam as notas também positivas para os critérios 
referentes ao aspecto de produtos tecnológicos na Tabela 5.4.2, especialmente para os critérios 
#41 (patentes/registro); #44 (produtos tecnológicos). 
 

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 

41. Patentes/registros Sim 4,50 

42. Variedades/linhagens Não - 

43. Práticas metodológicas Sim 1,00 

44. Produtos tecnológicos Sim 7,50 

45. Marcos regulatório Não - 

Fonte: dado de pesquisa. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 

Considerando todos os valores observados nas Tabelas de 5.1.1 a 5.4.2, o índice geral para o 
desenvolvimento institucional indica o valor de 11,79, descrito na Tabela 5.5.1.  

Este índice foi obtido pela média ponderada (utilizando os pesos descritos na planilha 
“AMBITEC-AGRO - dimensão desenvolvimento institucional”) da soma dos valores observados nos 
critérios de cada aspecto analisado. Cada uma das Tabelas de 5.1.1 a 5.4.2 representa um aspecto 
e os valores são apresentados na Figura 8.  
 
Tabela 5.5.1: Análise dos resultados 

Média Geral 

11,79 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

A média geral apresenta um valor significativo em relação à avaliação institucional, em que o 
ativo tecnológico teve grande impacto científico e tecnológico. Destacam-se as notas obtidas com 
cursos e treinamentos, produtos tecnológicos, produtos de P&D (teses e dissertações), assim como 
exposições na mídia, demonstrando que a tecnologia tem grande potencial de trazer resultados 
para os objetivos que ela se propõe.  

 

http://lattes.cnpq.br/3036476562950521#_blank
http://lattes.cnpq.br/3036476562950521#_blank
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Figura 8 – Soma dos critérios em cada aspecto analisado (variáveis descritas no eixo horizontal) 
para a avaliação institucional referente ao desenvolvimento do Software Siscob 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em primeiro lugar deve-se ressaltar a inovação proposta pela tecnologia, pela utilização de 
um programa de computador como ferramenta com vários tipos de aplicações no campo. A 
referida ferramenta apresenta um meio de colher informações relevantes sobre solo e plantas. O 
uso técnico de tais informações possibilita benefícios imediatos e também de longo prazo, como 
por exemplo, através de correções pontuais de doenças e pragas, além de substanciar a aplicação 
da agricultura de precisão, no uso racional da água e no uso correto de insumos agrícolas. 

Na presente análise foram apresentados resultados do uso da tecnologia em duas diferentes 
vertentes: o do uso para ampliação da produtividade da propriedade rural e do uso para gerir 
elementos relacionados a reserva legal (quesito ambiental). Por essa demonstração é denotada a 
amplitude de aplicação das informações geradas pelo emprego do software. 

Enaltecer a questão da gratuidade do acesso à tecnologia é algo imprescindível. 
Notadamente é uma forma de disseminar a tecnificação no campo, democratizando seu uso, seja 
na grande ou na pequena propriedade.  

A partir destas considerações, o estudo identificou os impactos econômicos e de gestão 
como os mais importantes afetados por esta tecnologia, e que o investimento na pesquisa para a 
produção do software teve uma taxa de retorno – TIR (56%), medida como benefício para a 
sociedade, muito superior à taxa de mercado (6%). 

Por outro lado, o fato da interpretação das informações geradas demandar conhecimento 
técnico é um fato a ser destacado, pela necessidade de capacitação de multiplicadores, que terão 
como missão propalar o conhecimento, como em um sistema de ondas, para que a dependência 
técnica permaneça apenas em pontos mais críticos. 

A perspectiva da adoção da tecnologia nos próximos anos é positiva, com tendência de 
diminuição do uso, pelo surgimento de outras versões deste ou de outros programas de 
computador, que tragam maior interatividade com o usuário, como por exemplo, a questão da 
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utilização de aplicativos em smartfones, que pelo avanço tecnológico possuirão interfaces mais 
amigáveis, com consequente facilitação de uso, com agregação de funções e aplicações. 

 
 
7. FONTE DE DADOS 

Para a obtenção dos resultados da análise socioambiental e alguns indicadores utilizados na 
análise econômica foram realizadas entrevistas junto a usuários do programa de computador 
SISCOB. A Tabela 7.1 indica o local e o número de entrevistas realizadas para este propósito. As 
entrevistas foram realizadas nos meses de outubro a dezembro de 2019. Para a obtenção dos 
resultados da análise de desenvolvimento institucional foi aplicado questionário ao pesquisador da 
Embrapa Instrumentação Lúcio Jorge, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia analisada 
(Tabela 7.2). 

 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios 
Número de 

entrevistados Estado Atuação 

Maringá 01 PR Pequeno proprietário rural e prestador de serviços em consultoria 
relativa a questão de reserva ambiental 

Patos de Minas 01 MG Prestador de serviços em consultoria relativa a conservação do solo 

Pompéia 01 SP Prestador de serviços em consultoria relativa a gestão da 
propriedade rural 

Porto Alegre 01 RS Usuário - consultor 

Muniz Freire 01 ES Usuário – engenheiro agrônomo 
Total 05      

 
 

Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 
Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Instrumentação SP São Carlos Pesquisador 1 

Total    1 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 

A Tabela 9.1 descreve a equipe que esteve responsável mais diretamente na produção do 
presente relatório, além das funções principais exercidas pelos mesmos para produção deste 
relatório. 
 

Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 
Membro da equipe Função 

1 Carlos Renato Marmo Análises socioambientais e redação 

2 Cinthia Cabral da Costa Análise econômica e revisão 

3 Lúcio André de Castro Jorge Indicou percentual de participação da 
Embrapa e outras questões do projeto 

 


