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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

Análise de contexto territorial das áreas destinadas a preservação da vegetação nativa com base 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

 
1.2. Eixos de impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 

Eixo de impacto do VI Plano Diretor da Embrapa, com o qual a tecnologia se relaciona. 
 

Eixo de impacto do VI PDE 

Suporte à melhoria e formulação de políticas públicas 

 
1.3. Descrição sucinta 

A tecnologia “Análise de contexto territorial das áreas destinadas a preservação da 
vegetação nativa com base no Cadastro Ambiental Rural (CAR)” (Análise do CAR) é decorrente de 
um trabalho de pesquisa desenvolvido pela equipe da Embrapa Territorial, com base nos dados 
numéricos e cartográficos de mais de cinco milhões de imóveis rurais inscritos no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Esta pesquisa atendeu a demandas dos 
dirigentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de atores da agropecuária e 
dos setores florestal e extrativista do Brasil. 

Trata-se de uma tecnologia tipificada como “serviço” e que utiliza os dados existentes no 
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) do SFB para identificar, qualificar, quantificar 
e cartografar as áreas destinadas a preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais brasileiros, 
a fim de conhecer o papel desempenhado pela agropecuária nacional na preservação ambiental, 
no uso sustentável das terras e do espaço rural, em diversas escalas temporais e espaciais. 
O trabalho desenvolvido pela equipe da Embrapa Territorial leva em consideração as 
especificidades de cada demanda e pode ser dividido, em termos táticos e operacionais, nos 
seguintes objetivos secundários ou metas: 1 – Quantificar e avaliar a dimensão numérica e 
espacial dos imóveis rurais cadastrados no CAR; 2 – Unificar e cartografar (em escala e projeção 
homogêneas) todas as áreas de vegetação preservada cadastradas em cada imóvel rural 
cadastrado no CAR; 3 – Quantificar e qualificar o total das áreas destinadas a preservação da 
vegetação nativa nos imóveis rurais, a partir de cálculos e estimativas aplicadas aos dados dos 
imóveis rurais cadastrados no CAR; 4 – Proceder a uma avaliação inicial dos procedimentos e 
métodos desenvolvidos e aplicados no atingimento dos objetivos propostos e na validação das 
hipóteses de trabalho a eles associadas, de forma que sejam passíveis de serem utilizados por 
outras pesquisas e pesquisadores, em outros contextos. 

Para divulgar a tecnologia, inicialmente foi construída uma plataforma na web, 
www.cnpm.embrapa.br/projetos/car, a qual, em 2017, foi substituída pela plataforma 
www.embrapa.br/car, na qual são apresentados os antecedentes, objetivos, materiais e métodos 
da pesquisa. Nessa plataforma, são disponibilizados todos os resultados numéricos e cartográficos 
obtidos desde o nível de microrregiões até o de estados, regiões e do conjunto do País. 
Finalmente, a plataforma contempla também a apresentação de uma síntese numérica, gráfica e 
cartográfica do conjunto das áreas atribuídas e dedicadas a proteção, preservação e conservação 
da vegetação nativa e da biodiversidade, cuja dimensão territorial alcança 66,3% do Brasil. Essa 
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pesquisa mostra o papel desempenhado pelo mundo rural brasileiro na preservação ambiental. 
Os dados do CAR mostram que agricultores, silvicultores, pecuaristas e extrativistas destinam para 
preservação mais de um quarto do território nacional (25,6%). 

A partir da tecnologia, e com foco em análises mais específicas, foram celebrados acordos 
de prestação de serviços de análises do CAR com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), e com importantes representantes de cadeias produtivas, a saber: 
Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Associação dos Produtores de Soja e Milho 
do Estado de Mato Grosso, Rondônia e Piauí (Aprosoja), Associação Goiana dos Produtores de 
Algodão (Agopa), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Federação de 
Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado 
do Paraná (Faep) e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). 

 
1.4. Ano de início da geração da tecnologia: 2016 

 
1.5. Ano de lançamento: 2017 

 
1.6. Ano de início da adoção:  2017 

 
1.7. Ano de atualização da tecnologia: 2018 e 2019 

 

Os dados dos imóveis rurais disponibilizados no Sicar foram atualizados em fevereiro de 2018 e 
maio de 2019, quando foram baixados, processados e analisados pela equipe responsável pela 
tecnologia. 
 
1.8. Abrangência da adoção e beneficiários 

 

Tabela 1.8.1. Regiões, estados e beneficiários* dos serviços de "Análise do CAR". 
Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

AL Mapa AC Mapa DF Mapa ES Mapa PR Mapa – Faep – Ocepar 
BA Mapa – Abapa AM Mapa GO Mapa – Agopa MG Mapa RS Mapa 

CE Mapa AP Mapa -  MS Mapa RJ Mapa SC Mapa 

MA Mapa PA Mapa – Faepa MT Mapa – Aprosoja SP Mapa  

PB Mapa RO Mapa - Aprosoja  
PE Mapa RR Mapa 

PI Mapa – Aprosoja  TO Mapa – Aprosoja 

RN Mapa  
SE Mapa 

*Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
*Abapa – Associação Baiana dos Produtores de Algodão; 
*Agopa – Associação Goiana dos Produtores de Algodão; 
*Aprosoja – Associação dos Produtores de Soja e Milho dos estados de Mato Grosso, Piauí e Rondônia; 
*Faeap – Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Amapá; 
*Faep – Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Paraná; 
*Faepa – Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Pará; 
*Ocepar – Organização das Cooperativas do estado do Paraná. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

A identificação, qualificação, quantificação e cartografia das áreas destinadas a 
preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais brasileiros busca subsidiar gestores públicos 
(ministros, diretores e secretários) e privados (diretores e técnicos de associações e federações de 
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agricultura) com informações sobre o papel desempenhado pela agropecuária nacional na 
preservação ambiental e no uso sustentável das terras e do espaço rural, em diversas escalas 
temporais e espaciais. Nesse contexto, assim como apontado no eixo de impacto do VI PDE da 
Embrapa, alguns dos impactos da "Análise do CAR" estão relacionados à melhoria das políticas 
públicas, voltadas à adequação do próprio CAR, e de outras políticas correlacionadas à produção 
agrícola, ao meio ambiente e à infraestrutura. 

Durante a identificação dos impactos na cadeia produtiva, os usuários/interlocutores 
responderam quais foram os benefícios decorrentes do uso das informações prestadas pela 
"Análise do CAR". Diversas vezes eles destacaram que o principal benefício foi a melhoria da 
imagem do produtor rural e das instituições ligadas à agropecuária. Pode-se dizer que o slogan 
“Produtor Rural: o Ambientalista que Produz” resume o principal benefício alcançado pelas 
informações prestadas. Além disso, os usuários/interlocutores foram unânimes em concordar que 
as informações sobre os imóveis rurais brasileiros na preservação ambiental apontadas pela 
"Análise do CAR" podem melhorar a reputação dos produtos agropecuários no comércio 
internacional, na abertura de novos mercados, no tratamento/acordo preferencial, em concessões 
tarifárias, na diminuição de barreiras e embargos, em preços de prêmio, certificados de origem 
etc. Todavia, isso ainda não foi alcançado.  

Entendemos ser fundamental medir o impacto da adoção tecnológica desde o momento 
em que as instituições representantes do produtor rural têm acesso à tecnologia até como isso 
pode vir a refletir na propriedade rural associada/cooperada, ou na sociedade brasileira. Vale 
lembrar o que assinala o Manual de Oslo1 sobre as inovações em serviços, caso desta e de outras 
tecnologias, produtos, processos e serviços (TPPS) da Embrapa Territorial: elas devem ser 
entendidas como atividades que tendem a e precisam estabelecer-se como um processo contínuo, 
que consiste em uma série de mudanças incrementais de forma contínua. Isso requer avaliação e 
monitoramento frequentes, o que nos impossibilita de aguardar a temporalidade de três anos 
para avaliar o impacto da "Análise do CAR". 

 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
3.1. Avaliação dos impactos econômicos 

Por tratar-se da análise de uma política pública instituída por lei, entendemos que os 
impactos econômicos ainda são intangíveis e de difícil valoração nos três primeiros anos da 
"Análise do CAR". Além disso, destacamos que a tecnologia aqui avaliada não proporciona 
incremento da produtividade, redução de custos e expansão da produção em novas áreas. Apesar 
de ter potencial para fazê-lo, ainda não proporciona agregação de valor aos produtos 
agropecuários das cadeias produtivas. Assim, esses aspectos não foram aplicados na avaliação de 
impacto econômico. 

Para a avaliação do impacto econômico, foram consideradas duas entradas como recursos 
financeiros. Considerada como entrada direta, a primeira é referente aos recursos externos 
captados por meio de contratos com instituições do setor privado. Considerada como entrada 
indireta, a segunda foi estimada calculando-se o benefício econômico da informação 
disponibilizada para a sociedade brasileira, a partir dos acessos feitos por mais de 600 mil usuários 
do website www.embrapa.br/car.  

                                      
1
 Disponível em: < https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>. 

http://www.embrapa.br/car
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Para estimar a entrada indireta, primeiro foi calculada a média que cada associado pagou 
pela "Análise do CAR" para a Embrapa Territorial, utilizando dados do valor pago pelo serviço e do 
número de associados de sete instituições que solicitaram a "Análise do CAR" (Tabela 3.1.1). Com 
o objetivo de demonstrar que o cálculo da média, em reais, que cada associado pagou pela 
"Análise do CAR" representa toda a população, ou seja, representa o valor médio que cada usuário 
pagaria para utilizar as informações da "Análise do CAR", foram utilizadas as Equações 1 e 2. 
Segundo Barbetta (2010), essas equações são fórmulas que expressam o cálculo do tamanho 
mínimo da amostra. Assim, considerado o tamanho da população igual a 618.461 (número total de 
usuários) e um erro igual a 2%, a amostra apresentada de 8.803 associados que pagaram pela 
"Análise do CAR" é superior à amostra mínima necessária, de aproximadamente 2.500 usuários. 
A Equação 1 calcula o tamanho da amostra sem considerar o tamanho da população. 

 

(1) 

 
A Equação 2 calcula a correção da Equação 1 considerando o tamanho da população. 

 

(2) 

 
Tabela 3.1.1. Total de associados de sete instituições que contrataram a "Análise do CAR" e valor pago para 
a Embrapa Territorial. 

Total de associados 
Valor pago (R$) 

Total Média por associado 

8.803 503.447,00 57,19 

Em seguida, para estimar o benefício econômico (em R$) da informação disponibilizada 
para a sociedade brasileira pela "Análise do CAR" (entrada indireta), multiplicou-se o valor médio 
pago por associado (R$ 57,19) pelo número de usuários que acessaram o website de janeiro de 
2017 a dezembro de 2019 (Tabela 3.1.2). O número de usuários do website foi obtido do relatório 
anual do Google Analytics. Por fim, para avaliar o impacto econômico, somaram-se as entradas 
diretas e indiretas, que totalizaram R$ 35.982.919,96 (Tabela 3.1.3). 

Tabela 3.1.2. Usuários do website www.embrapa.br/car e estimativa do benefício econômico (R$) da 
informação disponibilizada para a sociedade brasileira pela "Análise do CAR" (entrada indireta) nos anos de 
2017, 2018 e 2019.  

Ano Usuários  Entrada indireta (R$) 

2017 115.600 6.611.164,00 

2018 209.251 11.967.064,69 

2019 293.610 16.791.555,90 

Total 618.461 35.369.784,59 

Tabela 3.1.3. Impacto econômico da "Análise do CAR". 

Ano 
Entradas 

Diretas Indiretas Total (R$) 

2016 - - - 

2017 162.000,00 6.611.164,00 6.773.209,04 

2018 268.000,00 11.967.064,69 12.235.146,22 

2019 182.894,40 16.791.555,90 16.974.564,70 

Total 612.894,40 35.369.784,59 35.982.919,96 
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3.1.1. Análise dos impactos econômicos 

A partir dos dados do CAR, a Embrapa Territorial desenvolveu uma série de estudos e 
projetos para dimensionar os alcances da preservação ambiental praticada pelos produtores rurais 
brasileiros nos imóveis rurais. A tecnologia aqui avaliada dimensiona tanto as áreas de reserva 
legal (RL) quanto as áreas de preservação permanente (APP) e as áreas com vegetação natural 
excedente, nas diversas regiões brasileiras. Em um estudo socioeconômico, a Embrapa Territorial 
estimou que 218 milhões de hectares nos imóveis rurais em forma de RL, APP e vegetação nativa 
excedente possuem valor pleno de aproximadamente R$ 3,1 trilhões (Ferreira et al., 2019). 
Em outro estudo, estimou que o custo de oportunidade é de R$ 309,8 bilhões em 97,9 milhões de 
hectares de RL nos imóveis rurais (Souza et al., 2019). Além disso, existe grande sinergia entre as 
áreas preservadas e as atividades econômicas e de produção, como os sistemas agroflorestais 
(SAF), o reflorestamento com espécies de valor comercial, geralmente exóticas, e o agroturismo, 
os quais são permitidos em parte dessas áreas destinadas a preservação. 

Embora o CAR já cubra praticamente todo o território nacional, a grande transformação na 
agricultura preservacionista apenas começou. O ordenamento do uso das terras rurais e a 
delimitação das áreas de preservação devem influenciar produtividade, rastreabilidade e abertura 
de novas rotas de comercialização dos produtos agrícolas. Esses efeitos serão potencializados e 
sentidos ao longo do tempo, à medida que os produtores, a própria sociedade, os agentes 
financiadores e o poder público explorarem os pontos positivos da tecnologia. Já é realidade a 
necessidade de ter o CAR para obter financiamentos da produção. 

O acesso ao conjunto de arquivos georrefenciados agregados por município na base de 
dados do CAR possibilitou a análise e a publicação dos resultados em meios de comunicação 
nacional e internacional com impacto, embora ainda de forma intangível. Para a Embrapa 
Territorial, isso trouxe grande afluência de interlocutores dos setores público e privado para a 
mesa de discussões e na forma de novos projetos e captações. Vários agentes das instituições 
contratantes foram inclusive entrevistados nesta avaliação de impacto. O uso desses resultados e 
seus benefícios serão certamente aplicados no nível de produtor rural e proporcionarão maior 
lucratividade para eles. 

Assim, o valor do benefício econômico (R$ 35.982.919,96) aqui estimado é apenas uma 
parte do impacto econômico que a "Análise do CAR" pode representar para a sociedade brasileira. 
 
3.2. Custos da tecnologia 

 

3.2.1. Estimativa dos custos 

Na tabela abaixo, é apresentada a estimativa do custo da "Análise do CAR".  
 
Tabela 3.2.1. Estimativa dos custos da tecnologia "Análise do CAR" nos anos de 2016 a 2019. 

Ano 

CUSTO (R$) 

Pessoal 
Custeio de 

pesquisa 
Depreciação 

de capital 
Administração 

Transferência 
tecnológica* 

Total 
Total 

acumulado 

2016 35.943,68  1.078,31  36.332,96  11.003,24  0,00 84.358,19 84.358,19 
2017 523.980,70  15.719,42  42.360,14  87.309,04  0,00 669.369,30 753.727,49 
2018 427.366,58  12.821,00  42.032,41  72.333,00  0,00 554.552,99 1.308.280,48 
2019 450.995,18  13.529,86  36.290,03  75.122,26  0,00 575.937,33 1.884.217,80 
*Os custos de transferência tecnológica foram pagos pelas instituições demandantes. 
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3.2.2. Análise dos custos 

Para o cálculo de custos com pessoal, foram considerados os dias trabalhados por cada 
membro da equipe. O custeio de pesquisa foi estimado em 3% do valor dos custos com pessoal. 
Os custos com depreciação de capital foram calculados considerando-se os equipamentos 
destinados a cada membro da equipe. Para o cálculo do custo de administração, foi considerado 
15% sobre os custos de pessoal, custeio de pesquisa e depreciação de capital. As despesas de 
transferência tecnológica foram custeadas pelas instituições demandantes. A estimativa de custos 
para 2019 ficou em R$ 575.937,33, já para os quatro anos de desenvolvimento da tecnologia, ficou 
em R$ 1.884.217,80. 
 
3.3. Análises de rentabilidade 

A partir das informações de entradas e saídas, foi calculado o fluxo de caixa (Tabela 3.3.1), 
que possibilitou calcular a taxa interna de retorno (TIR) para 2019, que é o resultado da divisão do 
investimento inicial feito em 2016 pelo fluxo de caixa do ano de 2019.  

Tabela 3.3.1. Entrada, saída e fluxo de caixa para os anos de 2016 a 2019. 

Ano Entrada (R$) Saída (R$) Fluxo de caixa (R$)  

2016 0,00 84.358,19 -84.358,19 

2017 6.773.209,04 669.369,30 6.103.839,74 

2018 12.235.146,22 554.552,99 11.680.593,24 

2019 16.974.564,70 575.937,33 16.398.627,38 

 

Desse modo, para melhor visualização dos retornos do investimento, foram calculados o 
valor presente líquido (VPL) e a relação benefício/custo. Para o cálculo dos indicadores, foi 
utilizada a taxa de 6%. Finalmente, considerando a relação benefício/custo, destaca-se que, para 
cada R$ 1 investido na "Análise do CAR", estimou-se um retorno de R$ 19,09 para a sociedade 
brasileira. 

Tabela 3.3.2. Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o 
valor presente líquido (VPL). 

Taxa interna de retorno – 
TIR 

Relação benefício/custo – 
B/C (6%) 

Valor presente líquido – 
VPL (6%) 

7.325,62% 19,09 R$ 29.838.271,35 

 
4. AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A avaliação socioambiental da tecnologia "Análise do CAR" foi feita utilizando o “Módulo 
de critérios e indicadores de impactos para tecnologias de informação e comunicação (Ambitec-
TICs)”. Esse módulo foi desenvolvido em 2019 por um grupo de 18 funcionários de 6 Unidades da 
Embrapa (Embrapa Informática Agropecuária, Embrapa Instrumentação, Embrapa Meio Ambiente, 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Solos e Embrapa Territorial) e apresentado 
à Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI), a qual validou o uso do módulo na avaliação 
de impacto das tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

Estruturado a partir do Ambitec-Agro, o módulo possibilita avaliar o impacto da tecnologia 
em três dimensões (Ambiental, Econômica e Social), por meio de 12 critérios e 65 indicadores 
(Figura 1). O módulo é um ferramental metodológico, multicritério, voltado para a avaliação dos 
impactos das inovações oriundas das TICs. Foi concebido a partir das premissas estabelecidas por 
Rodrigues et al. (2002, 2003) e Rodrigues (2015) na estruturação do Ambitec-Agro, com ampliação 
de seus conceitos e sua capacidade de atuação. O desenvolvimento desse módulo levou em conta 
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experiências registradas na estruturação de outros sistemas de avaliação de impactos, tais como o 
Ambitec-Ciclo de Vida (Rodrigues, 2015) e o Ambitec-Bioenergia (Souza et al., 2019). Dentre os 
esforços para identificação de metodologias com foco na avaliação de impactos das TICs, também 
foi usado como fonte o trabalho de Medeiros Neto (2012), no qual é apresentada a conjunção de 
dois modelos para avaliar o impacto de processos de inclusão digital e informacional de usuários 
de TICs no Brasil.  
 

 
Figura 1. Diagrama com as dimensões (ambiental, econômica e social), os 12 critérios e os 65 indicadores 
que compõem o módulo Ambitec-TICs. 

 
No módulo Ambitec-TICs, em cada um dos 12 critérios avaliados, os coeficientes de 

alteração dos indicadores são ponderados/calculados conforme a Equação 3.  
 

 (3) 
Na qual:  
Ci = Coeficiente de alteração do indicador; 
f = Fator de ponderação ou peso dos indicadores, que, somados dentro de cada critério, totalizam 
1; 
Eo = Escala de ocorrência do impacto, que pode ser pontual = 1, local = 2 e entorno = 5; 
Ai = Amplitude do impacto, que vai de positivo a negativo, considerando-se grande aumento = +3, 
moderado aumento = +1, inalterado = 0, moderada diminuição = -1 e grande diminuição = -3. 
 

Os coeficientes de impacto dos critérios, os índices de contribuição de cada dimensão e o 
índice de impacto da tecnologia podem variar em uma escala de 15 a -15. 

Apresentados nas próximas seções, os 12 critérios e os 65 indicadores foram avaliados em 
levantamentos de dados com os usuários/interlocutores da tecnologia, os quais expressaram seus 
conhecimentos sobre a escala de ocorrência e amplitude do impacto em consequência da adoção 
tecnológica. Foram entrevistados dez interlocutores/usuários da tecnologia, e não foi possível 
separá-los em grupos de produtor familiar (pequeno) e de produtor patronal (médio e grande, 

Módulo de critérios e indicadores de impactos de tecnologias de informação e 
comunicação (Ambitec-TICs) 

  

Dimens ã o ambiental 

Alinhamento 
aos  ODS 

Depend ê ncia 
de materiais, 

energia e 
infraestrutura 

8. Redu çã o da  
pobreza (1) 
9. Redu çã o da  
fome (2) 
10. Promo çã o  
de sa ú de e  
bem - estar (3) 
11. Redu çã o de  
desigualdades  
(10) 
12.  Responsa - 
bilidade social  
institucional (16) 
13. Parcerias  
institucionais  
para promo çã o  
dos ODS (17) 

14. Consumo de  
combust í veis  
f ó sseis 
15. Consumo de  
biocombust í veis 
16. Consumo de  
energia el é trica 
17. Consumo de  
á gua 
18. Consumo de  
fertilizantes 
19. Consumo de  
pesticidas 
20. Depend ê ncia  
de equipamentos  
e log í stica 

Dimens ã o econ ô mica 

Produtividade/ 
rentabilidade 

Efici ê ncia na 
aquisi çã o 
de dados/ 

informa çõ es 

24. Produtividade/ 
rentabilidade do  
trabalho 
25. Produtividade/ 
rentabilidade de  
infraestrutura e  
equipamentos 
26. Produtividade/ 
rentabilidade da  
terra 
27. Valoriza çã o  
patrimonial 

28. Redu çã o do  
tempo de  
aquisi çã o/ 
obten çã o 
29. Economia no  
acesso e  
obten çã o 
30. Usabilidade  
do sistema/ 
software/técnica 
31.  Complemen - 
taridade com  
sistemas  
preexistentes 
32.  Compati - 
bilidade com  
sistemas  
preexistentes 

Dimens ã o social 

Respeito ao 
consumidor/ 
usu á rio da 
tecnologia 

Capacita çã o e 
qualifica çã o 

38. Bem-estar e  
sa ú de animal 
39. Qualidade  
dos produtos/  
servi ç os/  
processos 
40. Capital social 
41. Oportunidade  
e igualdade de  
g ê nero 
42. Seguran ç a  
alimentar 

43.  Local de  
curta dura çã o 
44.  Especia - 
liza çã o 
45. Educa çã o  
formal 
46. B á sico 
47. T é cnico 
48. Superior 

Pr á ticas e 
pol í ticas 

de base para 
sustentabilidade 

1. Preven çã o/  
mitiga çã o de  
emiss õ es  
atmosf é ricas 
2. Conserva çã o  
de recursos  
h í dricos 
3. Conserva çã o  
da capacidade  
produtiva do solo 
4. Ordenamento  
do uso e da 
ocupa çã o do solo 
5. Conserva çã o  
dos habitats  
naturais 
6. Conserva çã o  
de recursos  
gen é ticos/  
biodiversidade 
7. Promo çã o de  
energias  
alternativas e  
autonomia 

Gera çã o/ 
emiss ã o de 

contaminantes/ 
res í duos 

21. Efluentes  
gasosos 
22. Efluentes  
l í quidos 
23. Efluentes  
s ó lidos 

Acesso a 
recursos 

financeiros 

33. Acesso a  
cr é dito/  
empr é stimos 
34. Acesso a  
fomento/não 
reembols á veis 
35. Acesso a  
bolsas de estudo 
36. Acesso a  
investimentos/  
recursos privados 
37.  Vendas/  
comercializa çã o 

Oferta e 
qualidade do 

trabalho/ 
emprego 

49.  Tempor á rio 
50. Permanente 
51. Parcerias/  
participa çã o  
familiar 
52. Registro  
formal 
53. Aux í lio  
alimenta çã o 
54. Aux í lio  
moradia/  
transporte 
55. Aux í lio sa ú de  
(complementar) 

Qualidade 
do recurso 

"informa çã o" 

56. Precis ã o/  
n í vel de detalhe  
da informa çã o 
57.  Back - up /  
seguran ç a 
58.  Rastrea - 
bilidade 
59. Credibilidade 
60. Atualidade da  
informa çã o 
61. Desdobra - 
mentos para  
novos produtos/  
tecnologias (spin 
off / spill over) 

Efetividade/ 
aplicabilidade 

para Programas, 
a çõ es ou 
pol í ticas 
p ú blicas 
( PAPP ) 

62. Subs í dio  à 
gera çã o de  
PAPP 
63. Aux í lio na  
execu çã o de  
PAPP 
64. Amplia çã o de  
PAPP 
65. Aperfei ç oa - 
mento de PAPP 
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comercial). Os entrevistados foram: dois produtores rurais representantes de sindicatos rurais; um 
professor universitário vinculado a um instituto de pesquisa econômica; dois técnicos de empresa 
de consultoria ambiental; um técnico de empresa de consultoria em agronegócio; três técnicos de 
fundação de uma cadeia produtiva; e uma pesquisadora de centro de pesquisa em agronegócio. 
Dessa forma, nas tabelas das próximas seções são apresentadas as médias dos coeficientes de 
impacto dos critérios avaliados por meio das planilhas do módulo Ambitec-TICs das dez 
entrevistas.  
 
4.1. Impactos na dimensão ambiental 

Nessa dimensão, quatro critérios foram avaliados (Tabela 4.1), e "Práticas e políticas de 
base para sustentabilidade" apresentou o maior coeficiente de alteração, chegando a 7,04. Isso 
decorre especialmente do impacto na escala de ocorrência do entorno, quando extrapola os 
limites da instituição do interlocutor ou usuário e alcança parceiros institucionais ou usuários 
externos ou beneficiários. Nesse critério, os indicadores com maiores coeficientes de alteração 
foram: 5 Conservação dos habitats naturais; 6 Conservação de recursos genéticos/biodiversidade; 
4 Ordenamento do uso e ocupação do solo; 1 Prevenção/mitigação de emissões atmosféricas; 2 
Conservação de recursos hídricos (Figura 2). 

Percebe-se que a tecnologia tem pequeno impacto no "Alinhamento aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável" e "Dependência de materiais, energia e infraestrutura" 
(Tabela 4.1). Já em relação a "Geração/emissão de contaminantes/resíduos", o impacto ficou 
perto de inalterado. 
 
Tabela 4.1. Média dos coeficientes de impacto dos critérios analisados na dimensão ambiental. 
Critérios Média 

1. Práticas e políticas de base para sustentabilidade 7,04 
2. Alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2,46 
3. Dependência de materiais, energia e infraestrutura 2,05 
4. Geração/emissão de contaminantes/resíduos 0,50 

 
4.2. Impactos na dimensão econômica 

Apesar de não avaliarem diretamente a contribuição econômica em termos monetários, os 
critérios e indicadores avaliados expressam a potencialidade da tecnologia na dimensão 
econômica. "Eficiência na aquisição de dados/informações" foi o critério com melhor 
desempenho, e chegou a um coeficiente de impacto com média de 6,9, sendo que os cinco 
indicadores desse critério (indicadores 28, 29, 30, 31 e 32; Figura 1) apresentaram coeficiente de 
alteração entre 1,24 e 1,54 (Figura 2). Com coeficientes de impacto muito próximos, os critérios 
"Produtividade/rentabilidade" e "Acesso a recursos financeiros" foram os que apresentaram os 
dois indicadores com maiores coeficientes de alteração na dimensão econômica, e foi unânime 
entre os entrevistados a "valorização patrimonial" com coeficiente de alteração de 2,43, bem 
como o "acesso a crédito/empréstimos" com coeficiente de alteração de 1,94 (Figura 2). 
 
Tabela 4.2. Média dos coeficientes de impacto dos critérios analisados na dimensão econômica. 
Critérios Média 

5. Produtividade/rentabilidade 5,62 
6. Eficiência na aquisição de dados/informações 6,90 
7. Acesso a recursos financeiros 5,26 
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11 Redução de desigualdades (10)

41 Oportunidade e igualdade de gêneros

52 Variáveis de seguridade e benefícios - Registro formal

53 Variáveis de seguridade e benefícios - Auxílio alimentação

54 Variáveis de seguridade e benefícios - Auxílio moradia / transporte

55 Variáveis de seguridade e benefícios - Auxílio saúde (complementar)

15 Consumo de biocombustíveis

14 Consumo de combustíveis fósseis

35 Acesso a bolsas de estudo

8 Redução da pobreza (1)

16 Consumo de energia elétrica

9 Redução da fome (2)

21 Efluentes gasosos

23 Efluentes sólidos

46 Variáveis de nível qualificação preferencial - Básico

49 Variáveis de tipos de contratação – Temporário

7 Promoção de energias alternativas e autonomia

50 Variáveis de tipos de contratação - Permanente

22 Efluentes líquidos

47 Variáveis de nível qualificação preferencial - Técnico

51 Variáveis de tipos de contratação - Parcerias / participação familiar

17 Consumo de água

18 Consumo de fertilizantes

10 Promoção da saúde e bem-estar (3)

40 Capital social

37 Vendas / comercialização

24 Produtividade / Rentabilidade do trabalho

20 Dependência de equipamentos e logística

48 Variáveis de nível qualificação preferencial - Superior

45 Variáveis de tipos de capacitação - Educação formal

3 Conservação da capacidade produtiva do solo

12 Responsabilidade social institucional (16)

43 Variáveis de tipos de capacitação - Local de curta duração

42 Segurança alimentar

19 Consumo de pesticidas

58 Rastreabilidade

44 Variáveis de tipos de capacitação - Especialização

57 Back-up / segurança

38 Bem estar e saúde animal

39 Qualidade dos produtos / serviços / processos

1 Prevenção / mitigação de emissões atmosféricas

2 Conservação de recursos hídricos

25 Produtividade / Rentabilidade da infraestrutura e equipamentos

13 Parcerias institucionais para promoção dos ODS (17)

4 Ordenamento do uso e ocupação do solo

31 Interfaces tecnológicas - Complementaridade com sistemas preexistentes

32 Interfaces tecnológicas - Compatibilidade com sistemas preexistentes

28 Economia e praticidade - Redução do tempo de aquisição / obtenção

34 Acesso a fomento / não reembolsáveis

36 Acesso a investimentos / recursos privados

5 Conservação dos habitats naturais

6 Conservação de recursos genéticos / biodiversidade

30 Interfaces tecnológicas - Usabilidade do sistema / software / técnica

29 Economia e praticidade - Economia no acesso e obtenção

61 Desdobramentos para novos produtos / tecnologias (spin off / spill over)

26 Produtividade / Rentabilidade da terra

33 Acesso a crédito / empréstimos

60 Atualidade da informação

64 Ampliação de PAPP

62 Subsídio à geração de PAPP

63 Auxílio na execução de PAPP

65 Aperfeiçoamento de PAPP

56 Precisão / nível de detalhe da informação

59 Credibilidade

27 Valorização patrimonial

 
Figura 2. Coeficientes de alteração dos 65 indicadores da "Análise do CAR" conforme o módulo Ambitec-
TICs. Indicadores da dimensão ambiental, barras na cor verde; indicadores da dimensão econômica, barras 
na cor vermelha; indicadores da dimensão social, barras na cor azul. 

 
4.3. Impactos na dimensão social 

Com grande destaque na avaliação de impacto na dimensão social, têm-se os critérios 
"Qualidade do recurso 'informação'" e "Efetividade/aplicabilidade para programas, ações e 
políticas públicas" (Tabela 4.3). No critério "Qualidade do recurso 'informação'", os indicadores 
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"Precisão/nível de detalhe da informação", "Credibilidade", "Atualidade da informação" tiveram 
grande alteração (Figura 2). Os quatro indicadores do critério "Efetividade/aplicabilidade para 
programas, ações e políticas públicas" tiveram grande alteração (Figura 2), geralmente, na escala 
de ocorrência do entorno. 

Quanto aos critérios "Respeito ao consumidor/usuário da tecnologia" e "Capacitação e 
qualificação" detectou-se pequeno impacto (Tabela 4.3). Já em relação a "Oferta e qualidade do 
trabalho/emprego", o impacto ficou perto de inalterado. 
 
Tabela 4.3. Média dos coeficientes de impacto dos critérios analisados na dimensão social. 
Critérios Média 

8. Respeito ao consumidor/usuário da tecnologia 3,06 
9. Capacitação e qualificação  3,07 
10. Oferta e qualidade do trabalho/emprego 0,56 
11. Qualidade do recurso "informação" 9,75 
12. Efetividade/aplicabilidade para programas, ações ou políticas públicas 8,48 

 
4.4. Análise agregada da tecnologia 

Com índice de impacto de 4,58, em uma escala de +15 a -15, a tecnologia avaliada, apesar 
de estar alicerçada na análise dos dados de áreas destinadas a preservação dos imóveis rurais 
cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, teve maior contribuição nas dimensões econômica e 
social do que na dimensão ambiental (Tabela 4.4). 

A contribuição da tecnologia na dimensão econômica chegou a um índice de impacto de 
5,93, resultado do bom desempenho dos três critérios avaliados (Figura 3). O bom desempenho 
dos critérios "Qualidade do recurso 'informação'" e "Efetividade/aplicabilidade para programas, 
ações e políticas públicas" (Figura 3) foi fundamental no impacto da tecnologia na dimensão social, 
que chegou a um índice de impacto de 4,99 (Tabela 4.4.1). O baixo desempenho da tecnologia nos 
critérios "Geração/emissão de contaminantes/resíduos", "Dependência de materiais, energia e 
infraestrutura" e "Alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" (Figura 3) foram 
determinantes ao atribuir à dimensão ambiental o menor índice de impacto da tecnologia, que foi 
de 2,99. 

Com o segundo melhor índice de desempenho dos 12 critérios avaliados (Figura 3; 
Tabela 4.3), "Efetividade para programas, ações e políticas públicas" possibilitou aferir que a 
tecnologia "Análise do CAR" relaciona-se de forma positiva com o eixo de impacto "Suporte à 
Melhoria e Formulação de Políticas Públicas" do VI Plano Diretor da Embrapa. 
 
Tabela 4.4. Média dos índices de impacto da Tecnologia "Análise do CAR". 

Índices Média 

Contribuição ambiental 2,99 

Contribuição econômica 5,93 

Contribuição social 4,99 

Impacto da tecnologia 4,58 
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0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

‘Geração / emissão de contaminantes / resíduos’

‘Oferta e qualidade do trabalho / emprego’

‘Dependência de materiais, energia e infraestrutura’

‘Alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável …

‘Respeito ao consumidor/usuário da tecnologia’

‘Capacitação e qualificação’

‘Acesso a recursos financeiros’

‘Rentabilidade’

‘Eficiência na aquisição de dados / informações’

‘Práticas e políticas de base para sustentabilidade’

‘Efetividade para programas, ações e políticas públicas (PAPP)’

‘Qualidade do recurso 'informação'

 
Figura 3. Coeficientes de desempenho dos 12 critérios avaliados na tecnologia "Análise do CAR" conforme o 
módulo Ambitec-TICs. Critérios da dimensão ambiental, barras na cor verde; critérios da dimensão 
econômica, barras na cor vermelha; critérios da dimensão social, barras na cor azul. 

 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – Ambitec-Agro 

A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional foi feita usando o "Sistema de 
Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (Ambitec-Agro)", com base 
em um conjunto de critérios envolvidos em quatro aspectos: capacidade relacional, capacidade 
científica-tecnológica, capacidade organizacional e produtos de P&D. Para tanto, foram 
consultados os desenvolvedores da tecnologia e a equipe do projeto de pesquisa. 
 
5.1. Capacidade relacional 

Com coeficiente de impacto de 9,02, pode-se ressaltar que a capacidade relacional foi 
favorecida pela tecnologia desenvolvida, tanto nas relações de equipe/rede de pesquisa quanto 
nas relações com interlocutores (Tabela 5.1.2). Apesar de ser local, ocorreu aumento na 
interdisciplinaridade e em eventos científicos, e aumento moderado na diversidade de 
especialidades, know-how, grupo de estudos e na adoção metodológica pelos membros da equipe. 
Com o melhor coeficiente de impacto (12,2) de todos os aspectos avaliados no desenvolvimento 
institucional, a relação com os interlocutores apresentou aumento, no nível do entorno, dos 
critérios interatividade, fontes de recursos e redes comunitárias. Isso pode decorrer do fato de os 
dirigentes da Embrapa Territorial exercerem boa interlocução com as instituições relacionadas ao 
agronegócio, as quais, por sua vez, apresentam boa interlocução entre seus dirigentes. 
 
Tabela 5.1.1. Aspecto relações de equipe/rede de pesquisa. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Lideres* Equipe** Média 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,6 0,6 0,6 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,2 1,2 1,2 
3. Know-how Sim 0,6 0,6 0,6 
4. Grupos de estudo Sim 0,0 1,2 0,6 
5. Eventos científicos Sim 3,0 1,0 2,0 
6. Adoção metodológica Sim 1,2 0,4 0,8 
TOTAL -- 6,6 5,0 5,8 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 
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Tabela 5.1.2. Aspecto relações com interlocutores. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

7. Diversidade Sim 1,5 1,5 1,5 
8. Interatividade Sim 3,0 3,0 3,0 
9. Know-how Sim 0,0 0,5 0,2 
10. Fontes de recursos Sim 3,0 3,0 3,0 
11. Redes comunitárias Sim 3,0 3,0 3,0 
12. Inserção no mercado Sim 0,0 3,0 1,5 
TOTAL -- 10,5 14 12,2 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 

A capacidade científica e tecnológica foi a que apresentou o menor coeficiente de impacto, 
o qual chegou a 3,95. Foi constatado moderado aumento no que se refere aos aspectos 
instalações (capacidade instalada de infraestrutura e instrumental metodológico) e recursos do 
projeto (ampliação e aquisição de infraestrutura e instrumental e contratação de pessoal). Isso 
decorreu do fato de que a Unidade já conta com boa infraestrutura e instrumental metodológico. 
 
Tabela 5.2.1. Aspecto instalações. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

13. Infraestrutura institucional Sim 0,0 0,0 0,0 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,2 0,4 0,8 
15. Instrumental operacional Sim 1,2 1,2 1,2 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,4 0,4 0,4 
17. Informatização Sim 0,6 0,0 0,3 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,5 0,5 1,0 
TOTAL -- 4,9 2,5 3,7 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
Tabela 5.2.2. Aspecto recursos do projeto. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 1,2 0,4 0,8 
20. Instrumental (ampliação) Sim 1,2 1,2 1,2 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0 0,4 0,2 
22. Contratações  Sim 0,4 1,2 0,8 
23. Custeios Sim 1,2 1,2 1,2 
TOTAL -- 4,0 4,4 4,2 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
5.3. Capacidade organizacional 

Com coeficiente de impacto de 5,05, a capacidade organizacional revelou aumento 
moderado no desenvolvimento tecnológico (Aspecto equipe/rede de pesquisa; Tabela 5.3.1), com 
otimização dos mecanismos de aprendizagem (experimentos, avaliações e ensaios) e 
compartilhamento da capacidade de armazenamento e processamento de informações entre os 
membros da rede e na participação em eventos. Isso favoreceu a consequente operacionalização 
das atividades de pesquisa, incluindo o aspecto transferência/extensão, especialmente pelo 
grande aumento na exposição na mídia e em artigos de divulgação (Tabela 5.3.2).  
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Tabela 5.3.1. Aspecto equipe/rede de pesquisa. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

24. Cursos e treinamentos Sim 0,0 1,2 0,6 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,2 1,2 1,2 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,2 1,2 1,2 
27. Participação em eventos Sim 3,0 3,0 3 
28. Organização de eventos Sim 0,2 0,0 0,1 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,0 0,0 0,0 
TOTAL -- 5,6 6,6 6,1 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
Tabela 5.3.2. Aspecto transferência/extensão. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

30. Cursos e treinamentos Sim 0,0 0,0 0,0 
31. Número de participantes Sim 0,0 0,0 0,0 
32. Unidades demonstrativas Não -- -- -- 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,0 3,0 3,0 
34. Projetos de extensão Sim 0,0 1,5 0,8 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,0 0,5 0,2 
TOTAL -- 3,0 5,0 4,0 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
Em 2019, os dados da "Análise do CAR" ganharam mais destaque por todo o País, com 

aumento de exposição, na mídia, de matérias mencionando a temática em relação ao ano 
anterior. Até o fim de novembro, o Núcleo de Comunicação Organizacional (NCO) da Embrapa 
Territorial havia clipado 646 matérias relacionadas à análise dos dados. Destas, 32 foram 
publicadas em veículos impressos (jornais e revistas), 599 em sites, 5 em TVs, 5 em rádios, 1 em 
agência de notícias e 4 em outros meios de comunicação. 

Na mídia impressa, obtiveram mais repercussão as menções feitas nos veículos O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo e Empresas & Negócios. Nas revistas de alcance nacional, a 
"Análise do CAR" foi mencionada na entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 
intitulada “Esforço Diplomático”. Isto É Dinheiro, A Granja, Plant Project e Opiniões também 
publicaram matérias abordando o assunto. Na televisão, houve menções ao estudo desenvolvido 
pela Unidade no canal Globo News e no Jornal da Band em entrevistas dos ministros Ricardo Salles 
e Tereza Cristina. O tema também repercutiu em rádios, principalmente na Jovem Pan, a qual 
mencionou o assunto quatro vezes este ano, com destaque para a entrevista do ministro Ricardo 
Salles à Rádio Jovem Pan e à Rádio Eldorado, que ganharam maior repercussão.  
 
5.4. Produtos de P&D e tecnológicos 

Sobre "Produtos de P&D e Tecnológicos", o coeficiente de impacto foi de 5,6. O aspecto 
produtos de P&D apresentou grande aumento nos critérios "apresentação em congressos" e 
"livros/capítulos, boletins, etc." (Tabela 5.4.1). Todavia, neste aspecto, ainda há muito o que 
desenvolver em termos de publicação em revistas indexadas, tanto em relação à metodologia 
para processamento dos dados e obtenção de informações quanto em relação às análises das 
áreas destinadas a preservação ambiental. No meio técnico-científico, a publicação de 
informações em revistas indexadas e de alto impacto pode vir a favorecer a consolidação dos 
resultados do processamento de dados e das análises efetuadas. 
 
 



15 

 

 

Tabela 5.4.1. Aspecto produtos de P&D. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

36. Apresentação em congressos Sim 3,0 3,0 3,0 
37. Artigos indexados Sim 0,0 1,0 0,5 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,0 1,0 0,5 
39. Teses e dissertações Sim 0,0 0,0 0,0 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,0 3,0 3,0 
TOTAL -- 6,0 8,0 7,0 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
Para o aspecto "Produtos tecnológicos" ocorreu moderado aumento nas práticas 

metodológicas, não publicadas, mas descritas no website www.embrapa.br/car, e grande 
aumento nos produtos tecnológicos (Tabela 5.4.2), o qual se refere ao website da análise do CAR. 
Considerado o período de 01 de junho de 2017 a 10 de dezembro de 2019, as páginas do website 
https://www.embrapa.br/car foram visitadas mais de um milhão de vezes, segundo o Google 
Analytics (Figura 4), chegando a mais de 570 mil usuários nesse período.   
 
Tabela 5.4.2. Aspecto produtos tecnológicos. 

Critérios Se aplica 
Coeficientes de impacto 

Líderes* Equipe** Média 

41. Patentes/registros Sim 0,0 0,0 0,0 
42. Variedades/linhagens Não -- -- -- 
43. Práticas metodológicas Sim 1,2 1,2 1,2 
44. Produtos tecnológicos Sim 3,0 3,0 3,0 
45. Marcos regulatório Não -- -- -- 
TOTAL -- 4,2 4,2 4,2 
*Líder do projeto e desenvolvedor da tecnologia e; **Equipe do projeto. 

 
 

 
Figura 4. Informações de acesso ao website https://www.embrapa.br/car no período de 01 de junho de 
2017 a 10 de dezembro de 2019. 

 
5.5. Análise de impacto no desenvolvimento institucional 

As avaliações do "líder" e da "equipe" do projeto foram semelhantes (Tabela 5.5.1 e 
Figura 5). Considerando o índice final de impacto e o período analisado, o impacto da tecnologia 
de análise do CAR no desenvolvimento institucional foi satisfatório, especialmente no aspecto 

https://www.embrapa.br/car/
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capacidade relacional. Detectados por líder e equipe do projeto, alguns aspectos podem ser 
alavancados, como "Transferência/extensão", "Recursos do projeto" e "Produtos tecnológicos", 
relacionados a "Capacidade científica e tecnológica", "Capacidade organizacional" e "Produtos de 
P&D" (Figura 5). 
 
Tabela 5.5.1. Média do índice de impacto no desenvolvimento institucional. 

Líder do projeto Equipe de especialistas do projeto Média 

5,50 6,19 5,84 

 

(A) 

 
(B) 

 
Figura 5. Índice de impacto no desenvolvimento institucional da pesquisa "Agricultura e Preservação 
Ambiental – Uma análise do Cadastro Ambiental Rural" avaliado pelo líder e desenvolvedor da tecnologia 
(A) e pela equipe de especialistas (B) do projeto. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os resultados obtidos nas avaliações dos impactos econômicos, 
socioambientais e desenvolvimento institucional, verificamos bom desempenho da tecnologia 
"Análise do CAR". Em termos econômicos, a arrecadação direta por meio de contratos de acordo 
de prestação de serviço já cobriu 32,5% dos custos de desenvolvimento e implementação da 
tecnologia. Ao considerar o benefício econômico indireto, calculado a partir da informação 
disponibilizada para a sociedade brasileira, por meio dos acessos feitos por mais de 600 mil 
usuários do website www.embrapa.br/car, chegou-se a um valor monetário de R$ 35.982.919,96. 
Assim, no cálculo da relação benefício/custo, para cada R$ 1 investido na "Análise do CAR" estima-
se um retorno de R$ 19,09 para a sociedade brasileira. 

Por meio da avaliação de impacto, utilizando o módulo Ambitec-TICs, constatamos que a 
tecnologia apresenta tendência de impacto socioeconômico maior que ambiental, principalmente 
em relação ao bom desempenho da tecnologia nos critérios "Qualidade do recurso 'informação'" e 
"Efetividade para programas, ações e políticas públicas (PAPP)".  

O desenvolvimento institucional apresentou bom índice de impacto, e o aspecto "Relação 
com interlocutores" merece destaque. Essa boa relação com interlocutores pode vir a consolidar 
os resultados da preservação ambiental nos imóveis rurais perante a opinião pública e o cenário 
internacional da agropecuária nacional.  

As experiências adquiridas durante o desenvolvimento e a implementação da "Análise do 
CAR" e desta avaliação de impacto de sua adoção apontam redirecionamento do planejamento 
das atividades e dos resultados esperados na busca por consolidar os objetivos da pesquisa, bem 
como suscitar melhorias nas análises das informações e nos processos de transferência de 
tecnologia e comunicação. 
 

7. FONTE DE DADOS 

Na Tabela 7.1., é apresentada a equipe de especialistas desenvolvedores da "Análise do 
CAR". As atividades desenvolvidas pela equipe estão relacionadas aos downloads dos dados, por 
município, do website do Sicar, processamento dos dados, criação do website, análises territoriais 
das áreas destinadas a preservação da vegetação, transferência tecnológica, entre outros. O líder 
do projeto de pesquisa e a equipe de especialistas foram consultados para a avaliação do impacto 
econômico (análise de custos e receitas) e desenvolvimento institucional. 

Tabela 7.1. Equipe de especialistas da Embrapa Territorial. 

Equipe de especialistas 

Carlos Alberto de Carvalho*
1
 

Ângelo Mansur Mendes
2
 

Evaristo Eduardo de Miranda
2
 

Gustavo Spadotti Amaral Castro
1
 

Jaudete Daltio
1
 

Lucíola Alves Magalhães
1
 

Marcelo Fernando Fonseca
1
  

Osvaldo Tadatomo Oshiro
1
 

Paulo Roberto Rodrigues Martinho
1
 

Rafael Mingotti
1
 

Rogério Resende Martins Ferreira
2
 

   *Líder; 
1
Analista; 

2
Pesquisador. 

Na Tabela 7.2., são apresentadas informações sobre os dez usuários/interlocutores que 
avaliaram a escala de ocorrência e a amplitude do impacto dos 65 indicadores do Ambitec-TICs. 

http://www.embrapa.br/car
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Tabela 7.2. Informações dos interlocutores/usuários da tecnologia que responderam o Ambitec-TICs. 

Instituição Estado Município Qualificação Total 

Duarte Ramos – Floresta e Meio Ambiente MS Campo Grande Engenheiro Florestal 2 

FGV SP São Paulo Pesquisadora 1 

Fundecitrus SP Araraquara Analista 3 

Integração Rural – Assessoria e Consultoria LTDA MS Dourados Engenheiro Agrônomo 1 

Sindicato Rural de Campinas  SP Campinas Presidente – Produtor Rural 1 

Sindicato Rural de Campo Grande MS Campo Grande Secretário – Produtor Rural 1 

Unicamp – Instituto de Economia SP Campinas Professor 1 

Total    10 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 

Tabela 9.1. Equipe responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos. 
Equipe Cargo/Setor 

1 Ângelo Mansur Mendes Pesquisador/GGTE 
2 Daniela Maciel Pinto Analista/SIPT 
3 Gisele Freitas Vilela Pesquisadora/GGTE 
4  Gustavo Spadotti Amaral Castro Analista/GGTE 
5 José Dilcio Rocha Pesquisador/GITE 
6  Julio Cesar Bogiani Pesquisador/GMTE 
7 Lauro Rodrigues Nogueira Junior Pesquisador/GGTE 

 
Tabela 9.2. Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos. 
Colaboradores Cargo/Setor 
1 Alan Rodrigues dos Santos Analista/NCO 
2 Carlos Alberto de Carvalho Analista/GITE 
3 Arnaldo José dos Santos Técnico/SGOF 
4 Rafael Souza Pedrão Estagiário/USP/Esalq/Graduando em Economia 
 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11433/1/2012_BeneditoMedeirosNeto.pdf
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1020852/4/2015DC01.pdf
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1020852/4/2015DC01.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127288/1/2015DC01.pdf

