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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira (Site-

MLog). 

 

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 

X Suporte à melhoria e formulação de políticas públicas 

 Inserção produtiva e redução da pobreza rural 

 Posicionamento da Embrapa na fronteira do conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição sucinta 

A pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), foi 

desenvolvido o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária 

Brasileira (Site-MLog). Lançado em 07 de março de 2018, o sistema on-line oferece informações 

sobre a produção e exportação agropecuária, de modo a contribuir com a avaliação da situação 

da infraestrutura dos modais de escoamento, identificação de prioridades de investimento 

atuais e projeção de demandas futuras utilizando o conceito de bacias logísticas. 

A base de dados para o planejamento logístico da agropecuária estava espalhada em 

diversos órgãos governamentais, em bancos de dados diferentes e sem comunicação entre si. O 

Site-MLog criado veio para reunir e integrar essas bases de dados, e oferecer simulações 

logísticas com resultados aplicáveis para a tomada de decisão do agro brasileiro. A base de 

dados estruturada sobre infraestrutura portuária foi obtida na Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq) e na Secretaria de Portos da Presidência da República (SE/PR); a base sobre 

infraestrutura viária veio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

http://agricultura.gov.br/
http://portal.antaq.gov.br/
http://portal.antaq.gov.br/
http://www.portosdobrasil.gov.br/
http://www.dnit.gov.br/
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do Ministério da Infraestrutura, Portos e Aviação Civil (MTPA), do Ministério da Economia e da 

Agência Nacional de Águas (ANA); os dados sobre infraestrutura de armazenamento foram 

obtidos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e do MAPA. Também foram levantadas fontes de dados sobre a produção 

agropecuária do Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra/IBGE), da Conab e do MAPA, 

e, sobre o comércio exterior, do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Sicomex) e das 

Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat/MAPA). O Site-MLog está 

constantemente agregando novas bases de dados em suas atualizações, e adequando-se às 

novas estruturas governamentais. O sistema reúne acervos de dados numéricos, iconográficos 

e cartográficos, integrados em sistemas de informações geográficas (SIG) apoiados em bancos 

de dados espaciais. Permite a geração de análises espaciais (sobreposições, cálculos de áreas, 

união de feições, etc.) e a obtenção de resultados no formato de mapas, apresentações e 

relatórios (Daltio; Carvalho, 2014). A visão integrada e multifatorial favorece a contextualização 

e a análise também integrada das situações territoriais e a geração de cenários evolutivos 

(Miranda et al., 2014). 

O objetivo é fornecer uma ferramenta, para os setores público e privado, que auxilie na 

tomada de decisão, com vistas a promover maior competitividade para a cadeia produtiva do 

agro brasileiro. Também são objetivos específicos da plataforma: 

 Modelar o escoamento da produção, do campo até os portos; 

 Identificar as principais rodovias, ferrovias e hidrovias que dão vazão às principais áreas 

produtivas, associadas à infraestrutura física de armazéns, frigoríficos/abatedouros, fábricas de 

ração, estações aduaneiras de interior (chamados portos secos), pontos de fronteira e terminais 

hidroviários; 

 Monitorar a armazenagem e as “bacias de captação”, ou áreas de influência dos portos; 

 Identificar a oportunidade do frete reverso, com a chegada de insumos para o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias; 

 Quantificar demanda de insumos e de produção da safra; 

 Identificar os entraves ao ganho de competitividade; 

 Mapear as mudanças de uso e ocupação das terras e na produção agropecuária; 

 Produzir e disponibilizar estudos logísticos encomendados pelo governo federal; 

 Agregar, atualizar e analisar o contexto territorial das áreas legalmente atribuídas 

(unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos da reforma agrária e territórios 

http://portal.transportes.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/
http://www.ana.gov.br/
http://www.conab.gov.br/
http://agricultura.gov.br/
https://sidra.ibge.gov.br/home/cnt/brasil
http://www.portalsiscomex.gov.br/
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/AGROSTAT.html
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/AGROSTAT.html
https://www.embrapa.br/gite/publicacoes/NT2_SITEMatopiba.pdf
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quilombolas) que impactam diretamente no traçado dos modais da macrologística da produção 

agropecuária. 

Os dados estão apresentados na plataforma, nas camadas Produção agropecuária, 

Exportação agropecuária, Caminhos da safra e Bacias logísticas (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Tela principal do Site-MLog. 

 

Em "Produção agropecuária", podem ser gerados mais de 500 mil mapas interativos 

sobre produção, área plantada, área colhida e produtividade para os 10 produtos que 

respondem por mais de 90% da carga da produção agropecuária nacional – algodão, café, cana-

de-açúcar, laranja, madeira para papel e celulose, milho, soja, aves, bovinos e suínos – por 

recortes espaciais do Brasil – regiões, estados e bacias logísticas.  

Em "Exportação agropecuária", são apresentados dados cartográficos e numéricos sobre 

exportação, portos de destino e países de destino dos dez produtos agropecuários e recortes já 

citados. A camada oferece acesso rápido a mapas e dados que revelam a infraestrutura de 

portos utilizada pelo agronegócio para escoamento das safras. 
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A camada "Caminhos da safra" identifica o fluxo do escoamento dos grãos (soja e milho) 

desde as propriedades rurais, sua origem, até a chegada aos portos, seu destino, e permite 

fazer o download de mapas dos caminhos da safra pelos diferentes modais logísticos. 

A camada "Bacias logísticas" apresenta uma delimitação geográfica baseada no conceito 

de bacias hidrográficas, que agrega os municípios produtores e os modais utilizados para fluir a 

produção de grãos para o comércio exterior. Essas delimitações possibilitam categorizar e 

interpretar problemas e demandas dessas bacias e de seus respectivos portos, traçando 

cenários com base nas previsões oficiais de safra e de exportações nacionais de milho e soja. 

Além disso, a plataforma disponibiliza 17 estudos desenvolvidos para o setor privado e 

órgãos do governo:  

1. Avaliação de títulos minerários de uso agrícola nas bacias logísticas da agropecuária 

brasileira; 

2. Centros de gravidade nacionais – produção; 

3. Análise territorial preliminar da macrologística agropecuária: da produção à 

exportação; 

4. Macrologística da Agropecuária Brasileira: delimitação das bacias logísticas; 

5. Detalhamento das bacias logísticas da exportação de grãos; 

6. Projeção das exportações agropecuárias e dos impactos nas bacias logísticas; 

7. Atualidades e perspectivas dos portos do Arco Norte; 

8. Análise da capacidade estática dos armazéns; 

9. Movimentação de cargas agropecuárias; 

10. Estimativa de fretes rodoviários pelas cargas agropecuárias; 

11. Detalhamento das principais cadeias produtivas da agropecuária nacional; 

12. Caminhos da safra da produção e exportação de grãos; 

13. Cenários e perspectivas da expansão da safra de grãos; 

14. Priorização de obras para o setor agropecuário: curto, médio e longo prazo; 

15. Priorização de obras para o agronegócio: aumentar a participação dos portos do 

Arco Norte; 

16. Oito intervenções prioritárias na macrologística, para aumentar a competitividade 

da agropecuária; e 

17. A macrologística do Matopiba. 
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Os estudos de priorização de obras logísticas foram desenvolvidos a partir de demanda 

direta do MAPA. 

 

1.4. Ano de início da geração da tecnologia 2017 

 

1.5. Ano de lançamento 2018 

 

1.6. Ano de atualização da tecnologia 2020* 

*atualização prevista 

 

1.7. Ano de início da adoção  2018 

 

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 produtos agropecuários integrantes dos dados da plataforma participam de cadeias 

produtivas que abrangem todo o País, o que confere à tecnologia abrangência nacional.  

A Figura 2 mostra que a tecnologia foi acessada por usuários de todos os estados 

brasileiros, com destaque para os números de acessos em São Paulo e Santos (SP), Brasília (DF), 

Paranaguá (PR), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE). 
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Figura 2. Relatório de acessos do Site-MLog por municípios brasileiros, obtido em novembro de 2019.  

Fonte: Google Analytics (2019). 

 

O Site-MLog também tem alcance mundial. Usuários de 32 países acessaram a 

plataforma desde seu lançamento até o momento, com destaque para Estados Unidos, 

Portugal, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Argentina (Figura 3 e Figura 4).  

A plataforma teve 53.062 usuários1 no período da vigência da tecnologia. 

 

                                            
1
O número de usuários é um dado mais confiável na quantificação de uso do sistema pelo Google Analytics do que o número de 

acessos. O número de acessos contabiliza todos os acessos feitos, por isso o número de usuários (53.062) é inferior ao número 
de acessos (61.245). 
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Figura 3. Relatório de acessos do Site-MLog por países, obtido em novembro de 2019.  
Fonte: Google Analytics (2019). 

 

 

 

Figura 4. Relatório por número de acessos de países usuários do Site-MLog, obtido em novembro de 
2019.  
Fonte: Google Analytics (2019). 
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1.9. Beneficiários 

 

Os beneficiários do Site-MLog são, prioritariamente, gestores públicos e privados que 

atuam junto ao setor agropecuário. Também é beneficiária toda a cadeia produtiva 

agropecuária dos produtos algodão, café, cana-de-açúcar, laranja, madeira para papel e 

celulose, milho, soja, aves, bovinos e suínos.  

O Site-MLog está sendo utilizado por equipes de trabalho do Ministério da 

Infraestrutura, suas empresas e secretarias, e do MAPA, que terá acesso direto ao sistema por 

meio do Painel da Agropecuária Brasileira, recentemente inaugurado.  

Entre os gestores privados, entidades de classe, empresas do ramo logístico e 

empreendimentos agrícolas fazem uso do sistema. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

O agronegócio brasileiro foi responsável por 42,4% das exportações brasileiras em 2018 

e, desde 2008, o superávit comercial do setor tem garantido sucessivos superávits à balança 

comercial brasileira, e tem sido fundamental para o desempenho da economia. O Brasil é hoje 

o maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes bovina e de frango, 

e o segundo maior exportador de milho e de óleo e farelo de soja. É também o maior produtor 

mundial de carne de frango, café e suco de laranja; o segundo na produção de açúcar, soja em 

grãos e de carnes bovina e de frango; e o terceiro na produção mundial de milho (Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2019). Toda essa produção utiliza como matriz de 

transporte 53% de rodovias, 36% de ferrovias e 11% de hidrovias. Isso representa uma 

diferença de US$ 30 por tonelada no valor do frete em relação a países competidores como os 

Estados Unidos e a Argentina, e representou uma perda de receita de US$ 3,6 bilhões em 2018 

(Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, 2019). Os especialistas são unânimes em 

afirmar que o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo da porteira para dentro, que 

o grande gargalo está da porteira para fora e que há necessidade de ampliação do modal 

ferroviário (FAYET, 2018). 

O Site-MLog tem auxiliado os gestores públicos do Ministério da Infraestrutura nos 

estudos de obras prioritárias para a formulação de planos estratégicos governamentais 

destinados à melhoria da infraestrutura logística do País. O maior impacto percebido pelos 
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usuários dos setores público e privado é em relação aos ganhos econômicos que a tecnologia 

pode gerar para a cadeia produtiva do agro. Ao longo dos dois últimos anos, os estudos de 

obras prioritárias para o setor agropecuário foram reajustados, para se adequarem ao cenário 

econômico e à demanda do MAPA. O Programa de Parcerias de Investimentos de 2019 indicou 

a execução de duas rodovias, duas ferrovias e uma obra hidroviária como obras prioritárias com 

base nos estudos do Site-MLog. A projeção de ganhos econômicos provenientes da substituição 

dos modais logísticos da cadeia produtiva do agro brasileiro é da ordem de R$ 4,7 bilhões no 

período de 2022 a 2031.  

Os resultados em logística são alcançados no médio e no longo prazo, o que foi 

incorporado na avaliação dos rendimentos neste relatório. Segundo a análise de rendimentos, 

cada R$ 1 investido gerou um valor de R$ 2 considerando-se o impacto na escala pontual e 

local. Mas, quando são incorporados os ganhos potenciais na escala do entorno, a rentabilidade 

para cada R$ 1 investido chega a produzir retorno de R$ 242 em 2022, R$ 369 em 2025 e pode 

chegar a R$ 596 em 2031. 

Os usuários obtiveram economia considerável de tempo de trabalho com a utilização do 

Site-MLog, com redução correspondente a três meses de trabalho para um especialista, e que 

resultou na economia de mais de R$ 3,1 milhões.  

O valor atribuído ao Site-MLog pelo serviço especializado que oferece foi de R$ 1,3 

milhão desde a sua implantação. 

Melhorias na logística de transporte de produtos agropecuários afetam positivamente a 

qualidade dos produtos ofertados, promovem o crescimento de emprego e renda nas regiões e 

o aumento dos indicadores sociais regionais de forma crescente. 

Em relação ao impacto ambiental, a redução de emissões gasosas teve destaque, por 

ser altamente influenciada pela substituição por modais de transporte mais eficientes. Foi feita 

uma previsão de redução de emissões de gases de efeito estufa com a implantação de três 

obras logísticas indicadas pelo Site-MLog, cujo valor alcança 8,5 milhões de toneladas de CO2 

retirados da atmosfera até 2031. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

3.1. Avaliação dos impactos econômicos 

A metodologia de análise econômica proposta do excedente econômico não se aplica na 

avaliação de impacto econômico de uma plataforma on-line como o Site-MLog.  A plataforma 

não se enquadra em uma perspectiva de uso e ganho direto pela propriedade agrícola ou pelo 

produtor. Seu alcance ao produtor rural ocorre de modo indireto, por meio da interferência na 

melhoria logística do País.  

Resultados no setor logístico são alcançados no longo prazo, por dependerem da 

conjuntura econômica e política do País para a implantação de parcerias, concessões 

governamentais, processos de licenciamento e execução das obras de infraestrutura, que, em 

geral, levam anos para ocorrer. Impactos econômicos significativos são atingidos por obras de 

infraestrutura e poderão ser determinados ao longo dos próximos anos, com a continuidade da 

utilização da ferramenta Site-MLog e com a conclusão das obras. Uma simulação de impacto 

econômico na escala do entorno e de impactos para a sociedade usando o Site-MLog foi feita 

no item 4.2, a partir da sua indução na programação e implantação de obras e na substituição 

de modais tradicionais (rodovias) por outros mais eficientes (ferrovias e hidrovias) por meio de 

políticas públicas federais. 

Em escala pontual e local, os impactos econômicos gerados pelo Site-MLog são 

percebidos pelo ganho em capacidade de gestão, produtividade no trabalho e assertividade nos 

âmbitos público e privado. Esses ganhos são alcançados pela economia de tempo no acesso, na 

padronização, compilação, elaboração de mapas e estatísticas de concentração da produção 

agropecuária usando dados anteriormente dispersos em várias bases de dados, e pela 

economia na contratação de serviços especializados em logística.  

Na avaliação nas escalas pontual e local, foram utilizados dois modelos de quantificação 

dos impactos econômicos que o Site-MLog pode provocar em sua inserção junto aos gestores 

públicos e privados. Considerou-se um percentual de 70% de participação da Embrapa na 

obtenção dos resultados pela utilização da tecnologia, segundo recomenda a instrução do 

relatório. Os valores referentes a anos anteriores e posteriores a 2019 foram reajustados para 

menos e para mais considerando-se 6% de inflação. 
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A avaliação na escala do entorno baseou-se no método utilizado por Araújo et al. (2019) 

para a quantificação de ganhos econômicos pela participação da Embrapa na formulação de 

política pública. 

 

3.1.1. Economia de tempo de trabalho  

Segundo a funcionária do Ministério da Infraestrutura entrevistada, houve economia de 

três meses de trabalho da equipe da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias com a 

utilização do Site-MLog.  

Também fazem uso da plataforma os agentes públicos da Câmara Temática de 

Infraestrutura e Logística do Agronegócio (CTLog) do MAPA e de suas secretarias. As equipes, 

juntas, envolvem um total de 30 funcionários. 

Para os gestores do setor privado, o uso da plataforma facilitou a obtenção dos dados e 

gerou economia de tempo de trabalho das equipes na elaboração de mapas e estatísticas. 

Foram consideradas as entidades de classe Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Associação Brasileira dos Produtores 

de Soja (Aprosoja). Essas entidades contam com uma equipe de 150 pessoas. Foi considerado 

um valor salarial base de R$ 8 mil para o gestor público (Catho, 2019), de R$ 5 mil para o gestor 

privado, e de R$ 3 mil para um especialista que faz uso da plataforma on-line (Catho, 2019). 

Estudo produzido pela consultoria McKinsey & Company (Bughin et al., 2011) estima 

que os usuários de tecnologias de informação economizam, em média, 15 minutos do seu 

tempo de trabalho por utilizar a ferramenta. A partir desses dados, foi estimado um valor para 

a economia de trabalho proporcionada pelo uso do Site-MLog desde seu lançamento, em 

março de 2018, até novembro de 2019. O total economizado pelos agentes públicos e privados 

desde o lançamento da tecnologia Site-MLog, considerando a economia de tempo, ultrapassou 

R$ 3,1 milhões (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1. Economia de tempo oferecida pela plataforma. 

Ano Usuário Número de 

usuários 

Tempo médio 

economizado 

(h) 

Participação 

da Embrapa 

(%) 

Economia (R$) 

2018 
Gestor público 30 600 70 473.760 

Gestor privado 150 200 70 1.480.500 
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Plataforma 22.885 0,25 70 56.469 

Parcial/2018     2.010.729 

2019 

Gestor público 30 600 70 504.000 

Gestor privado 150 200 70 525.000 

Plataforma 30.177 0,25 70 79.215 

Parcial/2019     1.108.215 

Total     3.118.943,00 

Fonte: Catho (2019). 

  

3.1.2. Valor do serviço especializado  

 

A utilização do Site-MLog também aumenta a eficiência na obtenção de resultados pelo 

setor de logística. Empresas do setor logístico utilizam a plataforma para subsidiar seu 

planejamento na execução de obras. Essa eficiência pode ser traduzida pelo valor de 

contratação de serviço especializado em logística agrícola, o qual seria necessário para fornecer 

os dados contidos no Site-MLog. Com base nessa premissa, foi estimado o valor do serviço de 

consultoria oferecido pela plataforma (Tabela 3.2).  

 

Tabela 3.2. Valor do serviço especializado prestado pela plataforma. 

Ano 

Número 

de 

usuários 

Tempo 

(hora) 

Valor 

(hora) 

Participação 

da Embrapa 

(%) 

Valor do 

serviço 

(R$) 

2018 22.885 0,25 141 70 564.687 

2019 30.177 0,25 150 70 792.146 

Total     1.356.834,00 

 

Considerado o valor médio de uma consultoria especializada em logística agropecuária 

como R$ 150,00/hora (Catho, 2019) e que cada usuário acessa a plataforma por 15 minutos em 

média (Bughin et al., 2011), a economia gerada pelo uso do Site-MLog é superior a R$ 1,3 

milhão (Tabela 3.2). 
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3.1.3. Ganho econômico na formulação de política pública 

Segundo Nota Técnica da Embrapa sobre Avaliação de Impacto Institucional de Araújo e 

Avila (2018), 

“As ações da Empresa que normalmente envolvem estudos, serviços, tecnologias que 

dão sustentação à regulamentação a uma lei municipal, estadual, regional ou nacional e, que 

frequentemente, no processo de implantação da política demanda análises, tais como: 

análise territorial e ambiental, mapeamento dos recursos em disputa, estudo sobre o poder 

dos grupos de interesses e o desenho da política não são contempladas no modelo de 

avaliação institucional existente.”  

Os autores propõem uma metodologia para a avaliação de tecnologias de impacto em 

políticas públicas. Considera-se o ciclo de uma política pública composto pelas fases de 

formulação, implantação, manutenção e avaliação. Cada fase do ciclo da política pública requer 

um nível de esforço. O Site-MLog colaborou na inclusão de duas rodovias, duas ferrovias e uma 

obra hidroviária no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. O ganho 

econômico obtido pela substituição de modais logísticos afeta toda a cadeia produtiva de grãos 

e, em escala ampliada, as áreas de influência dessas obras, incluindo os municípios, estados e o 

País como um todo. 

Para fins de avaliação, foi considerado o impacto econômico das três obras citadas nos 

itens 4.1 e 4.2 e da substituição de modais em curto, médio e longo prazo. Foi adaptado o 

método utilizado por Araújo et al. (2019) na avaliação da contribuição do Site-MLog para a 

política pública, neste caso, o PPI do Ministério da Infraestrutura.  

Para o cálculo do impacto econômico, foi utilizada a fórmula: valor de ganho econômico 

pela substituição dos modais dividido pela quantidade de instituições (cinco) colaboradoras 

para a formulação do PPI (Tabela 3.3). As instituições citadas pelos especialistas, além da 

Embrapa Territorial, são CTLog, CNA, Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) e MAPA. 

Para cada substituição de modal, foi considerado o prazo de alcance dos ganhos. 
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Tabela 3.3. Valor econômico da substituição de modais logísticos em curto, médio e longo prazo e 

participação da Embrapa, em milhões de reais. 

Substituição de modal logístico 2022 2025 2031 
Participação 

da Embrapa 

Obra 1 - Rodoviário (BR-163) pelo ferroviário (Ferrogrão) 2.648   530 

Obra 2 - Rodoviário (BR-153) pelo ferroviário (Fiol) 

 

1.392  278 

Obra 3 - Rodoviário (BR-010, BR-153 e BR-226) pelo 

hidroviário (Hidrovia do Tocantins após derrocar o Pedral 

do Lourenço)   2.506 501 

TOTAL    1.309 

 

Os ganhos econômicos proporcionados por mudanças em logística são bilionários em 

termos logísticos e de aumento da competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, por 

meio da redução da ineficiência logística pós-porteira. 

 

3.1.4. Análise dos impactos econômicos 

O Site-MLog gera economia de tempo para a realização de estudos logísticos e 

economia na contratação de especialistas para a execução de estudos logísticos. O valor desse 

impacto econômico desde o lançamento da plataforma até os dias atuais foi estimado em 

quase R$ 4,5 milhões. A credibilidade e capacidade de integração de dados do Site-MLog 

condicionam esse impacto econômico.  

O Site-MLog induziu a programação de várias obras de infraestrutura logística pelo 

governo federal. É apresentada uma estimativa dos impactos econômicos dessas obras no item 

4.2. Esses impactos também poderão ser avaliados no longo prazo, com a efetiva implantação 

das obras e substituição dos modais. A projeção é de R$ 4,7 bilhões de economia para o setor 

produtivo agropecuário até 2031 com a execução das obras indicadas como prioritárias pelo 

Site-MLog, considerada a deflação do período. O valor da participação da Embrapa na 

formulação da política pública chega a R$ 1,3 bilhão no período. 
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3.2. Custos da tecnologia 

A avaliação do custo da tecnologia em relação ao custo de pessoal considerou o valor da 

hora trabalhada da equipe do projeto, formada por pesquisadores, analistas, técnicos e 

estagiários da Embrapa Territorial (Tabela 3.4).  

 

3.2.1. Estimativa dos custos 

Inicialmente, o custeio da pesquisa em 2017 e 2018 foi feito por dois Termos de 

Execução de Pesquisa (TEDs) efetuados pelo MAPA para a Embrapa Territorial. Em 2019, os 

recursos foram obtidos pelo projeto Site/MLog (nº SEG 20.18.03.065.00.00). Os custos em 

transferência de tecnologia referem-se a nove atividades desenvolvidas para divulgação do 

sistema em eventos e palestras destinadas ao público governamental, e a entidades e empresas 

do setor privado. 

 

Tabela 3.4. Estimativa dos custos (2017/2019) em reais. 

Ano 

Custos de 

pessoal 

 

Custeio de 

pesquisa 

 

Depreciação de 

capital 

 

Custos de 

administração 

 

Custos de transferência 

tecnológica 

 

Total 

 

2017 558.475,32  36.290,03 - - 522.185 

2018 558.475,32 588.435,60 36.290,03 - 9.097,72 1.110.621 

2019 558.475,32 49.415,09 36.290,03 - - 571.600 

Total      2.204.407 

 

3.2.2. Análise dos custos 

 Os custos de pessoal representaram mais de 70% do custo total do desenvolvimento da 

tecnologia. 

 

3.3. Análises de rentabilidade 

A análise de rentabilidade foi feita utilizando os métodos: Taxa Interna de Retorno (TIR), 

Relação Benefício/Custo (B/C) e o Valor Presente Líquido (VPL). A metodologia Ambitec-TIC 

avalia os impactos nas escalas pontual, local e do entorno. Os impactos gerados na escala 

pontual e local são de curto prazo e, na análise de rentabilidade, referem-se aos benefícios de 
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economia de tempo de trabalho (Tabela 3.1) e valor do serviço especializado (Tabela 3.2) 

referentes aos anos de 2018 e 2019.  

Os impactos na escala do entorno são perceptíveis em médio e longo prazo e foram 

avaliados por meio da economia de custo gerada pela política pública induzida pela tecnologia. 

As obras logísticas ainda serão finalizadas em curto e médio prazo e, por isso, foram avaliadas a 

partir de previsões de ganhos para 2022, 2025 e 2031. Os ganhos foram considerados 

cumulativos ao longo dos anos.  

 

Tabela 3.5. Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo (B/C) e 

valor presente líquido (VPL).  

Ano 

 

Taxa interna de 

retorno – TIR 

Relação 

benefício/custo –  

B/C (6%) 

Valor presente líquido –VPL 

(6%) 

2 0 1 9  72,66% 2  R $  1.827.649,70  

2 0 2 2  284,74% 242 R $  374.704.682,18 

2 0 2 5  304,05% 3 6 9  R $  1.530.722.320,36  

2 0 3 1  304,44% 5 9 6  R $  4.114.681.847,58  

 

As análises foram feitas considerando os impactos econômicos atuais e as previsões dos 

impactos da Obra nº1 para 2022, da Obra nº2 para 2025 e da Obra nº3 para 2031, e com efeito 

acumulativo dessas obras. Esse procedimento foi escolhido porque os impactos, em logística, 

ocorrem em médio e longo prazo. O que embasou essas análises foi a constatação de que o 

impacto da inclusão das obras no PPI do governo federal e da sua execução já foi estimado pelo 

Site-MLog, mas o retorno financeiro é de médio e longo prazos.  

Como a concretização dos impactos depende de prazos, os resultados do VPL foram 

mais representativos do que a TIR nesta análise, ao mostrar valores crescentes nos anos 

posteriores. As TIRs e VPLs são elevadas, principalmente a VPL considerada ao longo dos anos. 

O valor de B/C para os impactos, nas escalas pontual e local, de benefícios na economia 

de tempo de trabalho e no valor do serviço especializado até o momento foi de 2. Ou seja, cada 

R$ 1 investido gerou retorno de R$ 2.  

As previsões do valor de B/C para os impactos na formulação de políticas públicas e que 

têm escala de abrangência nacional apresentaram resultados positivos, o que representa a 

importância da contribuição do Site-MLog para a geração de ganhos econômicos à cadeia 
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produtiva do agro brasileiro. Para cada R$ 1 investido, há previsão de ganhos de R$ 242 em 

2022, R$ 369 em 2025 e de R$ 596 em 2031. 

 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias 

A instituição diretamente envolvida no desenvolvimento da tecnologia foi o MAPA, 

principal indutor da demanda. Integrante do MAPA, a CTLog também participou ativamente e 

com representações da Embrapa Territorial. Outras instituições públicas, como o Ministério dos 

Transportes (existente na época), a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério 

da Infraestrutura/EPL, também estiveram envolvidas. 

Entre as entidades do setor agropecuário, a Aprosoja, o Movimento Pró-Logística e a 

CNA foram parceiras no desenvolvimento da plataforma e na sua transferência. 

No âmbito da Embrapa, também estiveram envolvidas na elaboração do sistema a 

Diretoria-Executiva de Pesquisa e Desenvolvimento e a Secretaria de Inteligência e Relações 

Estratégica (SIRE). 

 

4. AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES AMBIENTAL, ECONÔMICA E SOCIAL DE TECNOLOGIAS 

AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-TICs 

 

A avaliação socioambiental da tecnologia 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 5). 
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Erro! Fonte de referência não encontrada..  

 

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 (1998) e Rodrigues et al. (2002; 2003) na estruturação do Ambitec-Agro, com 

ampliação de seus conceitos e sua capacidade de atuação. O desenvolvimento desse módulo 

levou em conta 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., 2017). 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.  

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

alteração dos indicadores são ponderados/calculados conforme a Equação 1.  

 (1) 

Na qual:  

Ci = Coeficiente de alteração do indicador; 

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  
da 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 da  
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 / t é cnica 
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 neros 
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  
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 / n ã o  
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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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 de produtores rurais representantes de sindicatos 

rurais, um professor universitário vinculado a um instituto de pesquisa econômico, 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 das dez entrevistas para preenchimento da planilha do módulo Ambitec-TICs.  

 

4.1. Impactos ambientais da avaliação dos impactos 

 

A avaliação dos indicadores de impacto ambiental do Site-MLog foi feita pelos gestores 

públicos, a partir do entendimento de que o impacto ambiental ocorre com a implantação da 

obra logística e do efeito indireto da tecnologia Site-MLog na implantação das obras. Entre os 

gestores do setor privado, três não opinaram sobre impactos ambientais, o que conferiu um 

índice geral baixo em relação às práticas e políticas de base para sustentabilidade (índice = 

1,82) (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1. Impactos ambientais. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

1. Práticas e políticas de base para 

sustentabilidade 

Sim 2,50 1,14 1,82 

2. Alinhamento aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

Sim 4,67 5,11 4,89 

3. Dependência de materiais, energia e 

infraestrutura 

Sim -5,33 1,86 -1,74 

4. Geração/emissão de 

contaminantes/resíduos 

Sim 1,67 3,64 2,65 

*Tipo 1, gestor público; **Tipo 2, gestor da iniciativa privada. 

O sistema foi considerado recente e a mudança na logística do País ocorre em prazo de 

médio a longo, portanto os efeitos de impactos ambientais aqui avaliados são projeções do 

futuro. Os gestores públicos consideram o Site-MLog uma ferramenta de planejamento 

logístico, tanto para o setor público, quanto para o setor privado. As obras de infraestrutura 

logística do País são feitas por parcerias público-privadas, e é a Secretaria de Fomento, 

Planejamento de Parcerias do Ministério da Infraestrutura que cuida desse trabalho. O Site-

MLog atuou como indutor de obras prioritárias na composição do PPI em execução pelo 

Ministério da Infraestrutura em 2019 e no Plano Plurianual (PPA) 2017–2019 do governo 

federal, informou a usuária do sistema que trabalha nesse Ministério. Essas obras incluem as 

rodovias BR-163 e BR-080, as ferrovias Ferrogrão, Ferrovia de Integração Oeste-Leste e Ferrovia 

Norte-Sul e a obra do Pedral do Lourenço, que resultará em maior navegação pela Hidrovia do 

Tocantins. 

Para os gestores do setor privado, a logística é um elo muito importante da cadeia 

produtiva, mas que depende de outros fatores para a obtenção de resultados positivos, como o 

cenário econômico e políticas públicas governamentais. A ocorrência de impactos ambientais 

foi considerada condicionada à concretização de obras de logística e à sua repercussão. Como 

havia desconhecimento a respeito da realização de obras induzidas pelo Site-MLog da parte de 

alguns gestores privados, os impactos ambientais não puderam ser avaliados por eles neste 

momento. Mudanças logísticas têm resultados em médio e longo prazo, por dependerem da 

implantação de obras que precisam antes ser licenciadas, construídas e entregues. Os outros 

quatro entrevistados fizeram considerações a respeito dos impactos ambientais em um cenário 
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de melhoria da logística na produção agropecuária. Entende-se que o investimento em 

logística, em modais mais eficientes do ponto de vista energético, provoca impacto ambiental 

positivo. O modal rodoviário é o que mais impacta negativamente o meio ambiente, segundo 

os especialistas, por promover maiores emissões atmosféricas e gastos de combustíveis fósseis. 

Quando o modal rodoviário é substituído ou complementado por modais energeticamente 

mais eficientes, como o modal ferroviário e o modal hidroviário, há redução dos impactos 

ambientais, notadamente na emissão de gases de efeito estufa. Quando o transporte ganha em 

eficiência, por meio de investimentos na logística, as emissões atmosféricas melhoram, e há a 

prevenção de situações de impactos ambientais. Também de modo indireto, o crescimento 

econômico das regiões, propiciado pela melhoria na logística e produção agropecuária, afeta o 

uso e ocupação do solo, mas a qualidade desse uso e ocupação está condicionada ao 

planejamento governamental.  

Os gestores públicos contaram com uma perspectiva mais ampla do alcance da 

tecnologia para avaliar esse indicador e, dessa forma, o índice para os gestores públicos foi 

maior do que para os gestores privados. 

O Site-MLog apresenta alinhamento com alguns Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (índice = 4,89). Os impactos foram considerados frutos da melhoria da 

infraestrutura do País. A melhoria da infraestrutura de transporte agropecuário resulta em 

maior renda para o produtor rural, maior arrecadação de impostos e mais emprego e renda na 

região. O desenvolvimento do agronegócio promove o crescimento da renda em toda a cadeia 

e região de expansão, como verifica-se nos locais de expansão do agronegócio nas últimas 

décadas, Sinop no Mato Grosso, por exemplo. Neste indicador, o impacto gerado pela logística 

na sociedade foi bem avaliado, tanto por gestores públicos quanto por gestores privados. 

Considerou-se que o Site-MLog, no balanço dos efeitos que as mudanças logísticas 

podem ocasionar, pode produzir pequeno aumento da dependência de materiais, energia e 

infraestrutura (índice = -1,74). Foi indicado que o uso de energia alternativa gerada pela 

produção de biocombustíveis aumentaria com o desenvolvimento regional trazido à região, 

mas a sua produção também seria aumentada, por meio da produção agrícola de 

biocombustíveis. Com desenvolvimento local, aumento das cidades e aumento da população, 

haveria aumento do consumo de energia elétrica, mas muitos produtores também 

disponibilizariam energia na rede. O aumento da produção resultaria no aumento de insumos 

agrícolas e água. A tendência é haver otimização dos recursos existentes, inclusive na emissão 
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de contaminantes. Os gestores públicos consideraram mais os aspectos de crescimento da 

produção gerados, com esse desenvolvimento aumentando a demanda por este indicador. Já 

os gestores privados consideraram mais os aspectos de redução da dependência, pela maior 

eficiência alcançada. 

No critério Geração/emissão de contaminantes/resíduos, foi considerado que o Site-

MLog pode promover pequenas mudanças ou mudanças indiretas positivas (índice = 2,65). Por 

exemplo, a mudança de um modal rodoviário para um ferroviário ou hidroviário reduz 

drasticamente as emissões gasosas, por ser o modal rodoviário o que mais produz emissões 

poluentes.  

A substituição do modal rodoviário pelo ferroviário ou hidroviário retira das rodovias 

caminhões movidos a diesel. O setor de transportes responde por cerca de 20% das emissões 

globais de CO2, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, sem considerar a 

emissão de outros gases também nocivos ao meio ambiente (Carvalho, 2011). Entre os modelos 

de transporte existentes, o caminhão pesado usado como graneleiro é o mais poluente. No 

Brasil, segundo informações do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o setor de 

transportes responde por cerca de 9% das emissões totais de CO2, e as queimadas respondem 

por mais de 70% (Confederação Nacional do Transporte, 2009). 

Entre as obras de logística agropecuária apresentadas no PPI do governo federal, foram 

selecionadas três indicadas pelo Site-MLog para serem avaliadas quanto ao seu impacto nas 

emissões gasosas (Tabela 4.2). São elas:  

Obra nº 1: Ferrogrão  

A Ferrogrão é uma ferrovia que irá ligar o norte de Mato Grosso ao Porto de Miritituba, 

em Itaituba, no Pará, e irá a leilão em 2020, com prazo de dois anos para conclusão. A ferrovia 

será construída ao longo da rodovia BR-163. A safra de soja de Mato Grosso foi de 29 milhões 

de toneladas na média dos últimos três anos (IBGE, 2019). Para transportar essa safra pela 

rodovia, serão necessários 2 milhões de caminhões em circulação, o que representa emissões 

de 5,3 bilhões de kg de CO2. Com a instalação da ferrovia, esses poluentes deixarão de ser 

emitidos para a atmosfera (Carvalho, 2011). 

Obra nº 2: Ferrovia de Integração Oeste–Leste (Fiol) – EF-334 

Com a Fiol, pretende-se integrar áreas produtivas das regiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste e com conexão com a Ferrovia Norte-Sul. Será uma opção ferroviária para o 

escoamento da safra atualmente feito pela Rodovia BR-153. A finalização da ferrovia é prevista 
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para 2023. A previsão de transporte de cargas agrícolas em 2025 é de 7,2 milhões de toneladas 

(Valec, 2009), volume que demandaria quase 520 mil caminhões em circulação. A implantação 

da obra representará uma redução de 1,8 bilhão de kg de CO2 na atmosfera.  

Obra nº 3: Pedral do Lourenço 

A obra consiste na dragagem e derrocagem do Pedral do Lourenço e na viabilização da 

navegação pela Hidrovia do Tocantins durante todas as estações do ano. O processo de 

licenciamento ambiental do Pedral do Lourenço teve início em 2016 e receberá apoio 

governamental para a sua conclusão pelo PPI. A previsão é que as obras tenham início em 2021. 

A produção agrícola do Matopiba pode utilizar esta rota para escoamento e obter altos ganhos 

competitivos em relação a outros modais. A previsão para transporte de grãos é da ordem de 

8,6 milhões de toneladas em 2031. A hidrovia retiraria mais de 600 mil caminhões das estradas 

e 1,4 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera. 

 

Tabela 4.2. Impacto ambiental na redução de emissões atmosféricas pelas obras priorizadas. 

Obra TIPO Redução de emissão 

(milhões de t de CO2) 

Ferrogrão Ferrovia 5,3 em 2022 

Fiol Ferrovia 1,8 em 2025 

Pedral do Lourenço Hidrovia 1,4 em 2031 

Total  8,5 em 12 anos 

 

A redução total de emissões gasosas prevista com a implantação das três obras chega a 

8,5 milhões de toneladas de CO2 retirados da atmosfera até 2031. 

 

4.2. Impactos econômicos da avaliação dos impactos 

A implantação de obras logísticas induzidas pelo Site-MLog provoca impacto significativo 

na produtividade e rentabilidade (índice = 6,70) ( 
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Tabela 4.3). 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3. Impactos econômicos. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

5. Produtividade / rentabilidade Sim 4,58 8,82 6,70 

6. Eficiência na aquisição de dados/ informações Sim 10,00 7,09 8,54 

7. Acesso a recursos financeiros  Sim 2,33 0,43 1,38 

*Tipo 1, Gestor público. **Tipo 2, Gestor da iniciativa privada. 

Os gestores públicos consideraram que a mudança para modais de transporte mais 

eficientes promove melhoria nos custos da mão de obra, otimização dos equipamentos e maior 

rentabilidade para o produtor. Promove também valorização patrimonial, com a entrada de 

novos produtores nas áreas, atraídos por melhores oportunidades. Isso ocorreu nas áreas de 

expansão agrícola de Mato Grosso e do Matopiba. O índice é moderado, por haver outros 

fatores externos que interferem nesse resultado. 

Os gestores privados consideraram este como o critério que ocasiona o maior impacto 

positivo resultante dos avanços em logística com os quais o Site-MLog pode colaborar (índice = 

8,82). Uma rodovia em péssimo estado aumenta o custo em 30%, e a produtividade do 

caminhoneiro diminui. Com melhorias logísticas, há aumento do rendimento do trabalho dos 

caminhoneiros, decorrente do aumento do número de viagens propiciado e, 

consequentemente, aumento da geração de empregos e de recursos financeiros. A falta de 

logística reduz a rentabilidade da terra e a produção agrícola fica reprimida, principalmente a 

de produtos perecíveis. A melhoria da infraestrutura aumenta a valorização da terra e a 

rentabilidade. O serviço prestado pelo Site-MLog foi considerado fundamental neste critério, 

pelas informações sobre produção e capacidade de demanda nas bacias logísticas que podem 

ser disponibilizadas pelo sistema. Essas informações foram utilizadas no dimensionamento dos 

equipamentos do projeto multimodal para o Porto de Alcântara, por exemplo. 
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Uma ferrovia pode gerar economia de 40% a 50% e uma hidrovia, economia de 80% a 

95% no custo final de transporte em comparação ao modal rodoviário.  

É apresentada aqui uma simulação dos ganhos econômicos obtidos pelas três obras 

indicadas pelo Site-MLog, e anteriormente avaliadas quanto ao impacto ambiental, quanto à 

substituição de modais (Tabela 4.4). A análise considerou a substituição do modal rodoviário 

pelas ferrovias e pela hidrovia.  

 

Tabela 4.4. Impacto econômico das obras priorizadas. 

  
Obra 

Custo de transporte 

por tonelada (R$) 

Toneladas 

(10
6
) 

Custo   

(R$ em 10
6
) 

Economia 

(R$ em 10
6
) 

Substituição do 

modal 

rodoviário pelo 

ferroviário 

Rodovia BR-163 163,29 

29 

(2022) 

4.735 

2.491 
Ferrogrão 77,39 2.244 

Substituição do 

modal 

rodoviário pelo 

ferroviário 

Rodovia BR-153 223,96 

7,2 

(2025) 

1.613 

981 
Ferrovia de 

Integração Oeste-

Leste (Fiol) 

87,67 631 

Substituição do 

modal 

rodoviário pelo 

hidroviário 

Rodovias BR-010, BR-

153, BR-226 
151,81 

8,6 

(2031) 

1.306 

1.246 Hidrovia do Tocantins 

via Pedral do 

Lourenço 

6,98 60 

Total     4.718 

Fonte: Empresa de Planejamento e Logística S.A. (2019). 

Os impactos foram calculados em curto, médio e longo prazo (2022, 2025 e 2031) 

(Tabela 4.4). O custo estimado de transporte das cargas de grãos foi considerado para os 

modais rodoviários e para os modais substitutos, ferroviário e hidroviário. A diferença entre 

eles representou a economia obtida com a obra. 

A projeção de economia bruta obtida com a execução das obras indicadas pelo Site-

MLog é de R$ 4,7 bilhões para o setor produtivo agropecuário até 2031.  

Sobre a eficiência na aquisição de dados e informações, tanto os gestores públicos 

(índice = 10,00) quanto os privados (índice = 7,09) consideraram que o Site-MLog forneceu 

contribuição positiva ao apresentar os dados concentrados em uma única plataforma, como as 
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bacias logísticas, as origens e os destinos da produção e os mapas (índice geral = 8,54). 

Os empreendedores normalmente têm custos para conseguir essas informações, as quais são 

fundamentais para tomada de decisão e estão disponíveis no Site-MLog, o que proporciona 

rapidez ao acesso aos dados.  

Segundo os integrantes da CNA, o Site-MLog está sendo usado tanto na CNA quanto no 

Senar. Houve aumento no rendimento do trabalho, pois antes era necessário verificar em várias 

bases de dados as informações fornecidas hoje pelo Site-MLog. Somente na CNA há uma 

equipe de 40 assessores técnicos utilizando as informações. Os alunos da Faculdade CNA 

também são incentivados a utilizar a plataforma. O gestor privado que tem influência no setor 

público, na área de logística, utiliza os dados de produção agropecuária fornecidos pela 

plataforma na análise sobre a recomendação ou não de uma determinada obra, pois a obra 

está condicionada ao potencial de produção da região que será atendida. 

O gestor privado que atua no Porto de Alcântara relatou que a maior contribuição da 

plataforma para o setor foram os dados sobre quantidades exportadas, fluxos de produção e de 

destino, portos, bacias logísticas, produção dos estados, principalmente do Matopiba, foco do 

projeto.  

Um dos gestores privados pontuou que o Site-MLog traz uma contribuição para o 

problema central do agronegócio atualmente, que é a logística. Segundo ele, os produtores são 

competitivos nas demais áreas da porteira para dentro, mas o País está em grande 

desvantagem logística frente aos demais países produtores, como EUA e Argentina.  

Segundo os gestores privados, o Site-MLog deveria apresentar também as estradas 

vicinais e a base de dados da Conab, como os armazéns georreferenciados. 

Em relação ao acesso a recursos financeiros, o Site-MLog foi considerado de pouca 

influência (índice = 1,38). Os gestores públicos afirmaram que, se forem considerados recursos 

para o setor de produção agropecuário e aumento de vendas, haverá impacto positivo. Uma 

entrevistada do setor privado indicou que a plataforma precisaria acrescentar dados 

socioeconômicos, para poder influenciar investimentos e assistência técnica. 

  

4.3. Impactos sociais da avaliação dos impactos 

Em relação ao respeito ao consumidor, os gestores públicos consideraram que as 

mudanças promovidas pelo uso do Site-MLog podem promover impactos positivos na 
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qualidade dos produtos (índice = 4,4), na capacitação e qualificação (índice = 5,0) e na oferta de 

trabalho (índice = 5,0) ( 

 

 

 

 

 

Tabela 4.5). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.5. Impactos Sociais. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

8.  Respeito ao consumidor / usuário da tecnologia Sim 4,4 1,29 2,84 

9.  Capacitação e qualificação  Sim 5,0 2,14 3,57 

10.Oferta e qualidade do trabalho / emprego  Sim 5,0 4,25 4,63 

11. Qualidade do recurso 'informação' Sim 7,03 6,09 6,56 

12. Efetividade / aplicabilidade para programas, 

ações ou políticas públicas (PAPP) 
Sim 

10,0 4,46 7,23 

*Tipo 1, gestor público; **Tipo 2, gestor da iniciativa privada. 

Se os produtos forem transportados em melhores condições, haverá melhor qualidade 

dos produtos entregues. No transporte dos animais, por exemplo, melhores condições de 

transporte causam grande impacto positivo. Em relação ao capital social, a produção agrícola 

ficou represada pela falta de infraestrutura logística, mas à medida que a logística melhora, os 

ganhos são sentidos por toda a sociedade. Em relação a oportunidade e igualdade de gêneros, 

a melhoria de infraestrutura oferece oportunidades iguais para todos e implementos 

adequados e melhores para todos os gêneros, além de maior segurança alimentar. 
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Os gestores privados consideraram, em sua maioria, que a tecnologia não chega a 

interferir diretamente no respeito ao consumidor (índice = 1,29) e interfere em baixa escala em 

capacitação e qualificação (índice = 2,14), mas consideraram um impacto maior na oferta e 

qualidade de trabalho e emprego (índice = 4,25)2. 

Em relação à oferta e qualidade do trabalho, o gestor privado do Porto de Alcântara 

descreve o impacto social que seu empreendimento trará: parte dos lucros será destinada para 

o desenvolvimento local, em ensino e saúde, e ações de igualdade de gênero; foram feitos 

acordos com as comunidades locais, para dar capacitação técnica às pessoas; estão sendo 

assinados convênios com universidades locais, para capacitação específica e também para 

doutorado e pós doutorado; querem que o empreendimento tenha repercussão social local, e 

estão criando uma fundação para o desenvolvimento local. Na área de influência do 

empreendimento, a renda per capita é de R$ 250 por pessoa se forem descontadas as 

transferências dos governos local e federal, pois o PIB local depende 95% dos repasses dos 

governos. O impacto em acréscimo do PIB nos três municípios da área de influência do 

empreendimento em 2024 será de 2.700% e, no estado do Maranhão, de 8% do PIB. Serão 

criados 10 mil empregos diretos. 

Em relação à qualidade do recurso informação, há consenso entre os gestores públicos e 

privados sobre a qualidade, precisão e segurança das informações oferecidas pelo Site-MLog. 

Mas, como este impacto foi na escala pontual, ou seja, no trabalho individual e das equipes, o 

índice apresentou valor médio (índice = 6,56). O Site-MLog tem credibilidade no MAPA e 

colaborou para dar credibilidade ao tema junto às autoridades do agro no País e no exterior, 

além de dar a credibilidade e a precisão de que o representante do agronegócio precisa para 

fazer suas projeções e cálculos. A Embrapa é considerada como tendo papel estratégico 

fundamental na negociação do planejamento estratégico do governo federal ao apresentar 

estes estudos. Os gestores privados também sugeriram que os estudos fossem atualizados e 

que houvesse maior divulgação do sistema junto aos produtores rurais. 

O Site-MLog teve impacto positivo na efetividade e aplicabilidade para programas, ações 

ou políticas públicas (índice = 7,23).  

                                            
2 O setor do agronegócio absorve praticamente 1 de cada 3 trabalhadores brasileiros. Em 2015, de acordo com dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 32,3% (30,5 milhões) do total de 94,4 milhões de trabalhadores 
brasileiros eram do agronegócio. Desses 30,5 milhões: 13 milhões (42,7%) desenvolviam atividades de agropecuária; 
6,43 milhões (21,1%), no agrocomércio; 6,4 milhões (21%), nos agrosserviços; e 4,64 (15,2%), na agroindústria. Fonte: 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (2019). 
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Os gestores públicos explicaram que o sistema foi apresentado em vários órgãos 

governamentais e tem alicerçado o planejamento de vários programas neste tema (índice = 

10,0). A execução é de responsabilidade de outros setores e depende de vários fatores. O PPA 

2020-2023 contempla obras que foram solicitadas pelo setor do agronegócio e apoiadas pelo 

Site-MLog, como as rodovias BR-158, BR-080, BR-364, BR-365, BR-163, e as ferrovias Ferrogrão 

e Ferrovia Norte-Sul. Os gestores apostam no Site-MLog como um sistema para subsidiar o 

planejamento estratégico governamental em decisões e na implementação de projetos de 

maior eficiência, menor custo e maior ganho.  

Nem todos os gestores privados puderam contribuir com este critério, por 

desconhecimento das programações governamentais, por isso a avaliação final apresentou 

valor menor que a dos gestores públicos. Mas os gestores privados que tinham acesso às 

políticas governamentais avaliaram o impacto do Site-MLog neste critério como expressivo 

(índice = 4,46). Os representantes de entidade de classe e consultores governamentais 

consideram esta a maior contribuição do Site-MLog. Os representantes que tinham acesso a 

essas informações responderam que obras indicadas pelo Ministério da Infraestrutura, como as 

rodovias BR-080 e BR-163, foram influenciadas pelos estudos contidos no Site-MLog. Com a 

colaboração dos estudos do Site-MLog, foi feito um documento que, na época, subsidiou os 

presidenciáveis e que atualmente está subsidiando o Plano Nacional de Logística. Houve 

reunião na Casa Civil sobre o modal ferroviário e foram usados os dados do Site-MLog. 

As projeções feitas usando os dados do Site-MLog têm maior grau de precisão e confiança em 

comparação às feitas anteriormente. Esses gestores informaram que pretendem continuar 

apoiando o Site-MLog, para que tenha continuidade e torne-se uma política de estado e não de 

governo, informaram que a Conab também utiliza os dados do Site-MLog, e que consideram 

que ainda é necessário aumentar a sensibilidade e o conhecimento de alguns segmentos do 

governo sobre o tema, mas que o entendimento sobre hidrovias e portos melhorou. 

 

4.4. Índices parciais, totais e média das dimensões de impacto socioambiental 

Os impactos ambientais gerados pela tecnologia Site-MLog são alcançados de forma 

indireta e, mesmo com o desenvolvimento de uma metodologia própria, o Ambitec-TIC, muitos 

indicadores não puderam ser avaliados, por não se adequarem ao sistema em avaliação (Tabela 

4.6 e Figura 5). Em relação aos impactos econômicos, a avaliação dos gestores públicos e 

privados alcançou valores próximos, por ser unânime a avaliação de que este é o critério que a 
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tecnologia mais impacta (Tabela 4.6 e Figura 5). Em relação aos impactos sociais, os gestores 

públicos conseguiram valorar mais do que os gestores privados, o que pode representar algo 

próprio da esfera pública. Em relação aos impactos ambientais, ocorreu o contrário, o que pode 

ser explicado pela maior proximidade dos entrevistados às questões ambientais inerentes ao 

processo de produção agropecuária (Tabela 4.6 e Figura 5). 

 

Tabela 4.6. Índices parciais de impacto econômico, social e ambiental. 

Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 5,64 5,45 5,54 

Índice de Impacto Social 6,29 3,65 4,97 

Índice de Impacto Ambiental 0,88 2,94 1,91 

Média 4,32 3,86 4,09 

*Tipo 1, gestor público; **Tipo 2, gestor da iniciativa privada. 

 

 

Peso do 

critério

Coeficientes 

desempenho

0,084 1,8

0,084 4,9

0,082 -1,7

0,082 2,7 #REF!

0,084 6,7

0,084 8,5

0,084 1,4

0,084 2,8

0,082 3,6

0,082 4,6

0,084 6,6

0,084 7,2

0,00

Critérios de impacto / 

contribuições sociais

Práticas e políticas de base para 

Alinhamento aos Objetivos do 

Dependência de materiais, energia e 

Geração / emissão de contaminantes / 

Produtividade / Rentabilidade

Eficiência na aquisição de dados / 

Acesso a recursos financeiros

Respeito ao consumidor / usuário da 

Capacitação e qualificação

Oferta e qualidade do trabalho / 

Qualidade do recurso 'informação'

Efetividade / aplicabilidade para 

Averiguação da ponderação 1

Índice de impacto da tecnologia 

de informação e comunicação

4,09

-15 0 15

Índice de Impacto da tecnologia

1,9

-15 0 15

Índice de contribuição ambiental

5,5

-15 0 15Índice de contribuição econômica

5,0

-15 0 15Índice de Contribuição social

 

Figura 5. Critérios de impacto do Ambitec-TIC, índices de contribuição ambiental, econômica, social e 

de impacto do SITE-MLog. 

 

4.5. Impactos sobre o emprego 

Os impactos indiretos da tecnologia sobre o emprego foram discutidos no item 4.3. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Para a avaliação dos impactos no desenvolvimento institucional, foi utilizado o Sistema 

de Avaliação de Impacto da Inovação Tecnológica Agropecuária (Ambitec-Agro, Dimensão 

Desenvolvimento Institucional). Foram consultados os integrantes da equipe de trabalho, 

Jaudete Daltio, Davi de Oliveira Custódio, Suzilei Carneiro e Gustavo Spadotti Amaral Castro. 

Jaudete Daltio e Davi de Oliveira Custódio são profissionais de Tecnologia da Informação e 

atuaram no desenvolvimento da plataforma e do banco de dados. Suzilei Carneiro é uma 

profissional de comunicação digital e atuou no design da plataforma.  

O especialista entrevistado, Gustavo Spadotti Amaral Castro, atuou como líder da 

equipe de trabalho e representante da Unidade na CTLog, e foi o principal interlocutor e 

divulgador junto aos colaboradores e beneficiários da tecnologia. 

A seguir, são apresentados os resultados das médias obtidas na avaliação com a equipe 

de trabalho e o especialista. 

 

5.1. Capacidade relacional 

A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento 

tecnológico agropecuário para ampliação e diversificação da rede de relacionamento científico 

da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de 

capacidade relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

O desenvolvimento do sistema propiciou interação e formação de equipe diferenciada 

na Unidade, e essa interação ocorreu no âmbito da Unidade e da Embrapa (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1. Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

1. Diversidade de especialidades  0,6 0,6 0,6 

2. Interdisciplinaridade (coautorias)  1,2 1,2 1,2 

3. Know-how  0,6 0,6 0,6 

4. Grupos de estudo  1 1 1 

5. Eventos científicos  1 1 1 

6. Adoção metodológica  1,2 1,2 1,2 

*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 
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Por se tratar de um sistema de inteligência territorial estratégica (Site) de alcance 

institucional, foi necessária forte interação entre a Unidade e a Sire/Embrapa, para as 

negociações sobre os resultados do sistema. Também foi fundamental a troca de informações e 

experiências com o setor governamental, mais especificamente as equipes de estatística e a 

Secretaria-Geral do MAPA. Para a equipe interna, este trabalho possibilitou interação mais 

diversa em comparação a outros sistemas desenvolvidos, por ter incorporado profissionais de 

outras áreas dentro da Unidade, como os profissionais da área de comunicação digital. Grupos 

internos da Unidade – Grupo de Inteligência Territorial (Gite), Grupo de Gestão Territorial 

(GGTE), Núcleo de Comunicação (NCO) e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) – atuaram 

juntos na construção do Site-MLog, que agregou uma diversidade de competências em 

tecnologia de informação, comunicação digital, sistemas de produção agropecuários, logística 

agropecuária, mapeamentos digitais, organização de banco de dados e desenvolvimento de 

software. Para os profissionais de comunicação, foi a partir do desenvolvimento do Site-MLog 

que as equipes passaram a atuar juntas em outros trabalhos.  

O Site-MLog foi desenvolvido a partir de uma rede de apoiadores e colaboradores dos 

setores público e privado, envolvidos com o setor de logística da agropecuária do País (Tabela 

5.2). 

A equipe de apoio da Embrapa contou com a participação do então chefe de Pesquisa e 

Desenvolvimento e atual presidente da Embrapa, Dr. Celso Luiz Moretti, e os integrantes da 

Sire Dr. Fernando Luís Garagorry e Dr. Geraldo da Silva e Souza. 

 

Tabela 5.2. Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

7. Diversidade  1,5 1,5 1,5 

8. Interatividade  3 3 3 

9. Know-how  0,5 0 0,2 

10. Fontes de recursos  3 3 3 

11. Redes comunitárias  3 3 3 

12. Inserção no mercado  1 1 1 

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

 

https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/294796/celso-luiz-moretti
https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/87380/fernando-luis-garagorry-cassales
https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/120051/geraldo-da-silva-e-souza
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O demandante do sistema, o MAPA, colaborou com a participação do ministro na época, 

Sr. Blairo Maggi, e de sua Secretaria-Geral, por meio do Sr. Eumar Novacki e de sua equipe 

técnica, Sr. Fernando Fonseca e Sr. José Garcia Gasques. A CTLog do MAPA também contribuiu 

com o sistema, notadamente na colaboração do seu presidente, Edeon Vaz.  

Representantes da EPL, do então Ministério dos Transportes (hoje Infraestrutura) e da 

Secretaria-Geral da Presidência da República também colaboraram com o fornecimento de 

dados e sugestões para o desenvolvimento da tecnologia. 

O desenvolvimento do sistema contou com a expertise em logística de vários atores e 

empresas que atuam no ramo privado, como a empresa Macrologística Consultoria, o setor de 

logística da Aprosoja e da CNA, e do Movimento Pró-Logística. 

Da mesma forma, após a conclusão do Site-MLog, esses colaboradores foram os 

primeiros a conhecer e emitir opiniões sobre a funcionalidade e as melhorias, de forma a 

retroalimentar e promover um aperfeiçoamento contínuo do sistema e de sua plataforma. 

 

5.2. Capacidade científica e tecnológica 

A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalada de 

infraestrutura e instrumental metodológico, bem como às contribuições do projeto de 

desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições 

instrumentais e pessoais. Os critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações 

(métodos e meios) e recursos do projeto (captação e execução) (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3. Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

13. Infraestrutura institucional  3 3 3 

14. Infraestrutura operacional  0 0 0 

15. Instrumental operacional  0,4 0,4 0,4 

16. Instrumental bibliográfico  0,2 0,2 0,2 

17. Informatização  0,2 0,2 0,2 

18. Compartilhamento da infraestrutura  0 0 0 

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

Os recursos para o desenvolvimento do sistema foram obtidos a partir de um repasse 

em 2018 da Sede/Tesouro no valor de R$ 480.000,00, e, em 2019, o projeto Site/MLog (nº SEG 

http://www.macrologistica.com.br/
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20.18.03.065.00.00) recebeu R$ 49.415,09. Os recursos auxiliaram a Unidade na aquisição de 

equipamentos de armazenamento de dados e licenças de software. A contrapartida do 

investimento foi a geração de estudos customizados para o MAPA, visando sempre a 

identificação e proposição de soluções para os principais gargalos das bacias logísticas 

brasileiras, com foco no aumento da competitividade do agronegócio. Todos os estudos 

elaborados para o MAPA e a Casa Civil foram disponibilizados no website Macrologística 

Agropecuária Brasileira e subsidiaram essas pastas na priorização de obras junto ao Ministério 

dos Transportes (atualmente Ministério da Infraestrutura) e aos setores de Orçamento e 

Finanças do governo federal. 

Foram contratados seis bolsistas, que colaboraram fortemente com os desenvolvedores 

da plataforma. Ademais, a participação dos bolsistas em projetos como este contribui para a 

sua formação complementar e futura inserção no mercado de trabalho (Tabela 5.4). 

  

 

 

 

 

 

Tabela 5.4. Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

19. Infraestrutura (ampliação)  0 0 0 

20. Instrumental (ampliação)  0,4 0,4 0,4 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição)  0,2 0,2 0,2 

22. Contratações   1,2 1,2 1,2 

23. Custeios  1,2 1,2 1,2 

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

 

5.3. Capacidade organizacional 

A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de 

desenvolvimento tecnológico para otimizar os mecanismos de aprendizagem e 

compartilhamento de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente 

operacionalização das atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os 
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critérios que integram esse aspecto são: equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão 

(Tabela 5.5). 

 

Tabela 5.5. Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

24. Custos e treinamentos  0,4 0 0,2 

25. Experimentos, avaliações, ensaios  0 0 0 

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

27. Participação em eventos  3 3 3 

28. Organização de eventos  0,5 0,5 0,5 

29. Adoção de sistemas de gestão  0,2 0 0,1 

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

A equipe de desenvolvimento do projeto participou de curso de aperfeiçoamento de 

uso do software Tableau, para ser aplicado na construção da plataforma. Esse software 

permitiu resolver um dos grandes gargalos do projeto: lidar com uma imensa massa de dados. 

Com a construção de tabelas no Tableau, tanto a extração de informações dessa massa de 

dados, como a visualização e publicação dos dados nas páginas web foram simplificadas e 

otimizadas. A profissional de desenvolvimento de software aponta esse fato como um 

diferencial na execução do trabalho. 

Outro diferencial da gestão e organização dos trabalhos foi a utilização do sistema de 

gestão GIT/Lab, para controle e gerenciamento de demandas no desenvolvimento do software 

e das tarefas a serem conduzidas por cada um dos participantes do trabalho. Isso permitiu a 

integração de equipes fisicamente distantes, mas focadas no objetivo final. 

O lançamento da plataforma pode ser considerado um evento de grande impacto e 

repercussão. Para o lançamento, foram realizados dois eventos, com focos distintos (Tabela 

5.6). 

 

Tabela 5.6. Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

30. Cursos e treinamentos  3 3 3 

31. Número de participantes  3 3 3 

32. Unidades demonstrativas  0 0 0 
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33. Exposições na mídia/ artigos de divulgação  3 3 3 

34. Projetos de extensão  0 0 0 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação  0,5 0,5 0,5 

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

O primeiro evento, ocorrido no dia 7 de março de 2018, teve dois momentos. Pela 

manhã, o chefe-geral da Embrapa Territorial, Dr. Evaristo de Miranda, acompanhado de 

autoridades, destacadamente o ministro Blairo Maggi, senadores e deputados, fez a 

apresentação institucional do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística 

Agropecuária Brasileira. Já no período da tarde, a chefe-adjunta de Pesquisa da Embrapa 

Territorial, Dra. Lucíola Magalhães, e o coordenador do Site-MLog, Dr. Gustavo Spadotti, 

proferiram palestras e navegações guiadas na plataforma para as equipes técnicas dos 

ministérios e entidades de classe presentes. 

O segundo lançamento foi realizado no 28º Congresso da Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo, SP, no dia 7 de agosto de 

2018, com a presença de mais de 300 pessoas. Este evento teve por objetivo difundir o sistema 

para a sociedade civil, dando visibilidade e promovendo a plataforma de acesso aberto para os 

principais clientes. Durante a feira, que contou com mais de 5 mil participantes, a equipe da 

Embrapa Territorial manteve um estande com demonstração de navegação e potencialidades 

do Site-MLog. 

Além disso, a equipe do projeto participou de dez palestras e cursos sobre o tema da 

macrologística em sete estados brasileiros durante os anos de 2018 e 2019, a partir do 

lançamento do sistema. Os públicos dos eventos foram desde atores públicos governamentais 

(federais e estaduais), até entidades de classe, cooperativas e universidades.  

 

5.4. Produtos de P&D 

Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são 

verificados nesse aspecto, em consideração dos produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. 

Os critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos (Tabela 5.7 

e Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.7. Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D. 

Critérios 
Se aplica Média Média Média 

http://www.congresso-fenabrave.com.br/
http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/
http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/
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(Sim/Não) Tipo 1* Tipo 2** geral 

36. Apresentação em congressos  1 1 1 

37. Artigos indexados  1 1 1 

38. Índices de impacto (WoS)  0,4 0 0,2 

39. Teses e dissertações  0 0 0 

40. Livros/capítulos, boletins, etc.  0,4 0,4 0,4 

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

Este trabalho deu origem a 17 estudos logísticos que estão à disposição no site da 

plataforma. Os estudos logísticos forneceram suporte, em banco de dados e análise de dados 

logísticos, para aplicação em outros trabalhos e determinações do Ministério da Infraestrutura 

e da CNA, como pode ser verificado na avaliação de impactos Ambitec-TIC. 

O trabalho também resultou em uma publicação3 com índice de impacto de 0.111 e 

índice H de 10, medido pela Scientific Journal Rankings (SJR) em 2018. Ela está indexada nas 

plataformas Scopus e Google Acadêmico. 

 

 

Tabela 5.8. Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

41. Patentes/registros x    

42. Variedades/linhagens x    

43. Práticas metodológicas  1 0 0,5 

44. Produtos tecnológicos  3 3 3 

45. Marcos regulatório  0 0 0 

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

A tecnologia gerada também representou um avanço em entrega de uma plataforma 

digital. Ela exigiu resultados dinâmicos e estáticos, além de outra abordagem para lidar com a 

quantidade de informações geradas. A partir dela, são gerados mais de 500 mil mapas 

automáticos de densidade e concentração da produção e exportação, os principais caminhos 

que as safras percorrem e as definições de bacias logísticas. A forma de apresentação da 

plataforma web repercutiu como modelo para plataformas de outras Unidades da Embrapa, 

como plataformas da Embrapa Caprinos e Ovinos e da Embrapa Pesca e Aquicultura. Os 
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indicadores 41 e 42 foram considerados como não aplicáveis e os pontos foram distribuídos nos 

demais indicadores. 

 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 

O Site-MLog foi um trabalho executado por equipe interna da Embrapa Territorial e com 

aplicação dirigida para ser um serviço para gestores públicos e privados, de forma que muitos 

indicadores da avaliação de desenvolvimento institucional não se enquadram para o 

desenvolvimento desta tecnologia. 

Nos itens nos quais a tecnologia pode ser avaliada, ela recebeu bom valor de avaliação. 

Na equipe de trabalho, o seu desenvolvimento representou um avanço na metodologia de 

trabalho e na integração de especialistas (Tabela 5.9. Análise dos resultados.. 

Tabela 5.9. Análise dos resultados. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média geral 

5,71 5,19 5,45 

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

 

 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia Site-MLog é um sistema novo, com dois anos de implementação. Apesar 

disso, por ter sido desenvolvida para oferecer apoio direto ao planejamento governamental, os 

indicadores diretamente relacionados à sua abrangência mostram grau elevado de impactos 

positivos, não somente na eficiência do trabalho dos gestores públicos e privados, mas, mais 

intensamente, na influência para formulação de políticas públicas. O número de acessos, de 

usuários e sua capilaridade no Brasil e exterior demonstram que as ferramentas estão sendo 

utilizadas de forma regular pelos públicos-alvo. 

O Site-MLog tem atualizações e incrementos em sua base de dados e estudos previstos 

para os próximos anos. Serão incorporados dados sobre fertilizantes e jazidas minerais em 

apoio a várias cadeias logísticas de produtos agrícolas. Com a incorporação do projeto no 

Sistema SEG da Embrapa, espera-se maior engajamento de outras Unidades e parceiros 

estratégicos, como pesquisadores de universidades e colaboradores externos. 

                                                                                                                                             
3
 CASTRO, G. S. A.; MAGALHÃES, L. A.; FONSECA, M. F.; HOMMA, A. K. O.; MIRANDA, E. E. de. Inteligência territorial para o 

desenvolvimento agropecuário de Roraima. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 45, n. 3, p. 77-95, set./dez. 2016. 
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7. FONTE DE DADOS 

Foram entrevistados dez usuários e conhecedores da tecnologia, três deles são 

representantes de órgãos públicos, três são representantes de empresas privadas e quatro são 

representantes de entidades de classe. As entrevistas foram feitas por videoconferência ou por 

telefone. O perfil de cada um dos entrevistados está descrito com mais detalhes na Tabela 7.1. 

 

Tabela 7.1. Usuários consultados. 

Usuários 
Gestor  

público 

Gestor  

empresa  

privada 

Representante  

de entidades  

de classe  

Total 

Carlos Alberto Nunes Batista (Secretário da 

Câmara Temática de Infraestrutura e Logística 

do MAPA) 

 

X   1 

Maria Carolina Noronha (Coordenadora geral 

do Departamento de Política e Planejamento 

Integrado do Ministério da Infraestrutura) 

X   1 

Eumar Novacki (Ex-secretário-executivo do 

MAPA) 
X   1 

Edson Eddy Zacarias (VLI Logística)  X  1 

Luíz Fernando Alvez Ferreira (Sócio e consultor 

da Macrologística Consultoria) 
 X  1 

Paulo Salvador (Diretor executivo da GPM - 

Grão Para Multimodal) 
 X  1 

Elisângela Pereira Lopes (Consultora da CNA –

Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil) 

  X 1 

Luiz Fayet (Consultor da CNA – Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil) 
  X 1 

Edeon Vaz Ferreira (Diretor-executivo do 

Movimento Pró-logística da Aprosoja de Mato 

Grosso e Presidente da CTLog) 

  X 1 

Sérgio Mendes (Diretor geral da Anec – 

Associação Nacional dos Exportadores de 

Cereais) 

  X 1 
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Total    10 

 

Os dados foram coletados a partir de entrevistas feitas por videoconferência com os 

entrevistados. Primeiramente, foram encaminhados convites para a participação por e-mail e, 

após o aceite, procedeu-se ao agendamento das videoconferências. Foram feitos 20 contatos 

por mensagens, para a realização das 10 entrevistas. Algumas entrevistas foram feitas por 

telefone. 

Para a obtenção dos dados na avaliação do desenvolvimento institucional foram feitas 

duas reuniões presenciais, uma com o especialista e outra com a equipe do projeto (Tabela 

7.2). 

 

Tabela 7.2. Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional. 

Instituição Setor Função Total 

Embrapa Territorial NTI Analista 1 

GGTE Pesquisador 1 

GITE Analista 1 

NCO Técnica 1 

Total   4 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 

Tabela 9.1. Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos. 

Membro da equipe Função 

 Daniela Maciel Pinto  Analista 

 Gisele Freitas Vilela  Pesquisadora 

 Gustavo Spadotti Amaral Castro  Analista 

 José Dílcio Rocha  Pesquisador 

 Lauro Nogueira Júnior Pesquisador 

 Júlio César Bogiani  Pesquisador 

 Ângelo Mansur Mendes  Pesquisador 
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Tabela 9.2. Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos. 

Colaborador Instituição 

1 Secretário da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística. A Câmara Setorial tem 

70 instituições públicas e privadas, e houve um alinhamento do tema com a Embrapa. 

A Câmara contribuiu na indicação de metas e propósito do Site-MLog. Externamente, 

foi divulgado pelos membros da Câmara. 

MAPA 

2 Coordenadora geral do Departamento de Política e Planejamento Integrado. Ministério da 

Infraestrutura 

3 Ex-secretário-executivo. Colaborou na formulação da demanda do Site-MLog para a 

Embrapa. 

MAPA 

4 Gerente de projetos: atua em dois grandes blocos: 1. Desenvolvimento de novos 

negócios e de fomento; 2. Identificação de projetos para o agronegócio, esmagadora, 

clientes que querem ampliar negócio com ferrovia, etc. Trabalha com clientes do agro 

e também com fomento para incrementar os excedentes de grãos e exportáveis. Atua 

com a Embrapa em Tocantins para aquele território específico. O contato com o Site-

MLog foi feito no ano passado, quando fazia o trabalho de competitividade dos 

corredores logísticos, para enxergar como a Embrapa via as baias de escoamento de 

grãos e para embasar as análises da empresa.  

VLI Logística 

5 Sócio e consultor da empresa. Colaborou na implantação do Site-MLog. Macrologística 

Consultoria 

6 Diretor-executivo. A empresa irá executar um ducto no Porto de Alcântara para 

navios em águas profundas. Obras em fase de obtenção de licenças de operação. 

Usaram os dados sobre bacias logísticas, produção de grãos e rotas do Site-MLog.  

Grão Para 

Multimodal 

7 Consultora da CNA e professora da Faculdade CNA. Faz parte da Coordenação de 

Assuntos Estratégicos da CNA sobre logística e assuntos fundiários. Utiliza o Site-MLog 

para novas pesquisas de produção e logística e sobre o Matopiba. Ajudou a divulgar a 

plataforma na CNA. As equipes de sustentabilidade, meio ambiente e economia da 

CNA usam dados do Site-MLog. 

Confederação da 

Agricultura e 

Pecuária do Brasil 

(CNA) 

8 Consultor da CNA em logística e infraestrutura. Seu trabalho abrange todo o processo 

da logística agropecuária, modais de transporte, posição dos centros de produção, 

mercados e avaliação econômica para subsidiar autoridades governamentais e 

parlamentares. Participa de fóruns sobre o tema. Usa o Site-MLog para reformulação 

e referencial geográfico, físico e econômico de áreas, identificação de mercado e 

capacidade competitiva. Também faz avaliação de aptidão regional e indicação de 

culturas. Trabalha com a Embrapa desde que a Empresa foi fundada. Tem 82 anos.  

Confederação da 

Agricultura e 

Pecuária do Brasil 

(CNA) 

9 Diretor-executivo e Presidente da CTLog. Colaborou na indicação da demanda do Site-

MLog. 

Movimento Pró-

logística da 
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APROSOJA de 

Mato Grosso 

10 Diretor geral Associação 

Nacional dos 

Exportadores de 

Cereais (ANEC) 

 

 

  


