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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Cultivar de Soja BRS 5601RR 

 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 
Eixo de Impacto do VI PDE 

 Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária                                          X 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 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 cultivar de soja BRS 5601RR caracteriza-se pelo tipo de crescimento indeterminado, grupo de maturidade 

5.6, estatura baixa a média, arquitetura de planta compacta e ereta, e resistência ao acamamento. 

Apresenta flor branca, pubescência cinza, hilo marrom claro e peso de mil sementes de 180 g. Em relação 

às doenças, é resistente a podridão radicular de fitóftora, cancro da haste, mancha olho de rã e necrose da 

haste, é moderadamente resistente a pústula bacteriana e podridão parda da haste, e suscetível a 

nematoide de cistos e de galhas. A resistência a podridão radicular de fitóftora é um dos destaques da BRS 

5601RR, já que muitas cultivares comerciais não apresentam resistência a essa doença que, quando ocorre, 

provoca perdas significativas no estande de plantas. A soja BRS 5601RR é indicada para cultivo na 

macrorregião sojícola 1, regiões edafoclimáticas 102 e 103, que compreendem os Estados do RS, SC, PR e 

SP. Pode ser cultivada em sucessão ao trigo ou outros cereais de inverno, bem como adotada em 

semeaduras a partir de meados de outubro até meados de novembro. Possui elevado potencial de 

rendimento de grãos. Em 19 lavouras de produtores de sementes na safra 2016/2017 produziu 4.320 kg ha-

1 em condição de sequeiro, e 5.220 kg ha-1 sob irrigação. Na safra 2017/2018, em quatro lavouras de 

produtores de sementes, produziu 4.875 kg ha-1 em condição de sequeiro (Embrapa, 2018).  O 

desenvolvimento da soja BRS 5601RR foi conduzido pela Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, com participação 

da Embrapa Soja. Atualmente é a cultivar da Embrapa Trigo com maior área inscrita para a produção de 

sementes e a com maior número de produtores de sementes licenciados, que apoiam ações de 

transferência de tecnologia junto aos produtores de grãos nas áreas de indicação de uso da cultivar. 

 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2006 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2015 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver:  

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  2016 
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1.8. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS X 

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.9. Beneficiários 
 
Complexo agroindustrial da soja. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
Na safra 2018/19, o Brasil produziu cerca de 115 milhões de toneladas de grãos de soja em uma área de 

aproximadamente 35 milhões de hectares, o que corresponde a uma produtividade de 3.206 kg ha-1 

(Embrapa Soja, 2019). O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, prestes a tornar-se o primeiro, 

e o maior exportador do grão. Estas conquistas evidenciam a importância da cultura para economia 

brasileira. No Rio Grande do Sul, que cultivou cerca de 5,8 milhões de hectares em 2018/19, estima-se que 

90% da participação de mercado sobre o total comercializado de sementes no RS seja dominado por seis 

obtentores vegetais, e que a proporção entre cultivares RR e cultivares IPRO seja de, respectivamente, 35% 

e 65% no volume de sementes comercializadas. A taxa de uso de sementes situa-se em torno de 40% no 

Estado, e o número de cultivares disponíveis é 134, sendo que a Embrapa disponibilizou duas cultivares 

para a safra 2018/19, BRS 6203RR e BRS 5601RR.  

As características da cultivar de soja BRS 5601RR, como potencial produtivo, ciclo precoce, arquitetura de 

planta ereta e compacta e excelente sanidade radicular, posicionam a cultivar como uma excelente opção 

dentre as cultivares com tecnologia RR do mercado. Mesmo diante da diversidade de tecnologias 

disponíveis nas cultivares de soja, grande parte dos produtores ainda optam por cultivares RR, 

principalmente devido ao potencial produtivo dessas cultivares, e ao menor custo das sementes em relação 

à outras tecnologias, já que estão livres da taxa tecnológica dos OGM´s. Essa combinação frequentemente 

proporciona maior retorno econômico ao produtor. Além disso, poucos obtentores têm mantido seus 

programas de melhoramento com soja RR, o que abre espaço empresas com cultivares competitivas e que 

ainda mantém essa tecnologia, como a Embrapa. 

Outro potencial de uso da cultivar BRS 5601RR são as áreas de refúgio, indicadas para compor 20% das 

áreas de cultivo de soja com tecnologia Bt, que confere resistência a lagartas da soja como Helicoverpa e 

falsa medideira. A tecnologia consiste na introdução de genes da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), os 

quais conferem a expressão de proteínas com ação inseticida. As áreas de refúgio têm como função 

promover a manutenção de populações de insetos suscetíveis à tecnologia Bt, visando diminuir a 

probabilidade que as novas gerações de insetos adquiram resistência. 

O excelente desempenho da BRS 5601RR manteve o protagonismo da Embrapa como fornecedora de 

genética de soja, especialmente no RS, sendo considerada uma das melhores opções de cultivares RR no 

mercado, para o seu grupo de maturidade. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( X )   não (   ) 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (x)   não (  ) 
 
Tabela 1 - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade  

Ano 

 
Rendimento 

Anterior/ 
sc/ha  

Rendimen
to  

Atual/ 
sc/ha  

Preço 
Unitári

o 
R$/UM  

Custo 
Adicion

al 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participaç
ão da 

Embrapa 
%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico 

 
(A) (B) (C) (D) 

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

2016  56,56 70,38 69,66 0,00 962,70 50% 481,35 11.778 5.669.347,37 

2017  57,16 73,60 64,08 0,00 1.053,48 50% 526,74 103.818 54.684.844,16 

2018  64,45 78,89 77,88 0,00 1.124,59 50% 562,29 256.706 144.344.140,88 

2019  92,55 94,64 68,00 0,00 142,12 50%   71,06 407.600 28.964.056,00 

 

3.1.2. Análise dos impactos econômicos 
 
O benefício econômico pelo uso de BRS 5601 RR tem sido crescente desde o início da sua utilização, dada a 

aceitação pelos produtores e foi estimado em mais de R$ 144 milhões em 2018, especialmente pelo ganho 

unitário de mais de R$ 1.000,00 numa área que superou 250.000 hectares. Já em 2019, o reposicionamento 

da base de comparação entre rendimento anterior e rendimento atual gerou um ganho unitário cerca de 

oito vezes inferior. Esse menor ganho unitário multiplicado pelo preço da saca em 2019 inferior em R$ 10 

comparado a 2018, acabou por proporcionar um benefício econômico de R$ 29 milhões pelo emprego da 

tecnologia, decorrente da expansão da área de cultivo para mais de 400.00 hectares (Tabela 1).  

 

3.1.2.1. Passo a passo da construção do benefício econômico  

 

Rendimento Anterior/Rendimento Atual – O cálculo do incremento de produtividade entre 2016 foi 

realizado com base no rendimento de grãos obtido pela cultivar em lavouras de multiplicação de sementes 

em licenciados da Embrapa em 2016, 2017 e 2018, subtraído da média do rendimento de grãos de soja 

obtido nos mesmos municípios das lavouras de sementes: Ajuricaba/RS Campo Novo/RS, Carazinho/RS, 

Chapecó/SC, Chiapeta/RS, Condor/RS, Coxilha/RS, Cruz Alta/RS, Entre-Ijuís/RS,  Erval Seco/RS, 

Espumoso/RS, Estação/RS, Giruá/RS, Ijuí/RS, Marau/RS, Palmeira das Missões/RS, Panambi/RS, Passo 

Fundo/RS, Salto do Jacuí/RS, Sananduva/RS, Santo Augusto/RS, Sarandi/RS, Sobradinho/RS, Tapejara/RS, 

Vacaria/RS. Em 2019, há mudança para esse cálculo. Tomou-se como referencial de rendimento anterior a 

cultivar BMX Ativa RR, de amplo uso no mercado, com mesmo grupo de maturidade, mesma região de 

indicação de cultivo e lançada antes da cultivar em avaliação. Hoje ambas as cultivares, precoces e com 

tecnologia RR, em ocupam grande área de plantio. Foram consultados resultados de produtividade obtidos 

no ensaio de cultivares em rede, ECR Soja RS (Fundação Pró-Sementes, 2019) nos municípios de Vacaria, 

Santo Augusto, Tupanciretã e São Luiz Gonzaga. Foram também utilizados dados coletados em área 

experimental em Ibirubá (Cotribá, 2019). A médias desses cinco locais, representativos da área de adoção, 

mostrou que BRS 5601RR produziu 94,64 sacas/ha, considerado ‘rendimento atual, enquanto BMX ativa RR 
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produziu 92,55 sacas/ha, considerado ‘rendimento anterior’, obtendo-se ganho de produtividade de 2,09 

sacas/ha, substancialmente menor em relação aos outros anos de avaliação.  

 

Preço Unitário – Os preços unitários foram calculados com base no preço médio da soja recebido pelos 

produtores na área de indicação da cultivar, com importante variação nas três safras consideradas. Em 

2019, o preço médio foi de R$ 68,00/saca de 60 kg, com base no mês de abril (Conab, 2019).  Não foram 

identificados custos adicionais pela adoção de BRS 5601RR comparada à tecnologia anteriormente utilizada 

pelos produtores entrevistados, dados que os insumos e o manejo são os indicados para a cultura da soja, 

sem diferenciação específica para a cultivar da Embrapa.  

 

Participação da Embrapa – A participação da Embrapa no desenvolvimento de BRS 5601RR foi calculada 

em 50%, de acordo com percentuais de importância atribuídos aos parentais e a decorrente decisão, 

seleção e avaliação do germoplasma pela Embrapa Trigo (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Participação da Embrapa no desenvolvimento da cultivar de soja BRS 5601 RR 

Elemento 
% importância do 

elemento 
% participação da 

Embrapa 
% participação 

ponderada da Embrapa 

Parentais    

Apolo 50    0   0 

Vmax 50    0   0 

Germoplasma 50    0   0 

Decisão 10 100 10 

Seleção 25 100 25 

Avaliação 15 100 15 

Total   50 

 

Área de Adoção – Para estimar a área de adoção da tecnologia, buscou-se um indicador confiável e 

comparável entre distintos anos. Utilizou-se área inscrita para a produção de sementes nos anos anteriores 

ao uso, 2015, 2016, 2017 e 2018 (MAPA, 2019), e a comercialização nas safras subsequentes aos 

produtores de grãos. O cálculo considerou a área inscrita para a produção de sementes, a produtividade de 

sementes, e a quebra após a colheita, secagem, beneficiamento e análise para cada cultivar e obteve uma 

estimativa de disponibilidade cada safra. Considerando quebras de comercialização, a densidade de 

semeadura de 60 kg/ha, e a taxa de uso de sementes (TUS) para a soja no Rio Grande do Sul, estimou-se a 

área semeada nas safras 2016, 2017, 2018 e 2019 (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Participação da Embrapa no desenvolvimento da cultivar de soja BRS 5601 RR 

Safra Área para 
produção de 
semente (ha) 

Produtividade 
Estimada de 

sementes (kg/ha) 

Disponibilidade de 
sementes (kg) 

Área com 
sementes 

Taxa de Uso 
de Sementes 

(TUS) 

Estimativa de 
área 

semeada (ha) 

2014/15 29 3.820 282.680     

2015/16 839,5 3.710 2.491.636 4.711 0,41 11.778 

2016/17 1734,5 4.440 6.160.944 41.527 0,41 103.818 

2017/18 3.100,42 3.700 9.177.243 102.682 0,41 256.706 

2018/19 5.095,06 3.000 11.463.400 163.040 0,41 407.600 
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3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 
A estimativa dos custos para obtenção da cultivar de soja BRS 5601RR foi realizada pelo estabelecimento de 

indicadores, bases de rateio e análises subjetivas do processo de desenvolvimento e de transferência da 

tecnologia. Alguns fatores dificultam a identificação destes custos, tais como mensuração de tempo de 

pessoal envolvido, valoração de conhecimentos e experiência da equipe envolvida, entre outros. Ao longo 

do desenvolvimento e transferência da cultivar, os custos variaram segundo aportes de projetos e custos 

de depreciação e administração associados. O cálculo engloba pessoal, custeio, depreciação, gastos 

administrativos e com transferência da tecnologia, como proposto por Ávila et al (2008), cujas informações 

a cada ano encontram-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Estimativa dos custos (R$) 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2006  394.712,32 57.935,08 29.888,34 8.690,26 0,00 493.232,00 

2007  421.409,45 53.721,62 21.041,71 8.058,24 0,00 506.238,02 

2008  459.998,44 47.401,43 21.576,51 7.110,21 0,00 538.094,59 

2009  466.106,76 64.429,24 29.013,58 9.664,39 0,00 571.222,98 

2010 516.181,73  87.970,32  39.431,50 13.195,55 0,00 658.789,09 

2011 544.385,24 87.965,82 54.513,52 13.194,87 0,00 702.070,45 

2012 587.909,34 87.965,82 76.105,06 13.194,87 0,00 767.187,09 

2013 617.581,67  81.654,97  70.757,20 12.248,25 0,00 784.255,09 

2014 639.233,14  81.654,97  56.378,82 12.248,25 0,00 791.529,17 

2015 703.574,13  81.654,97  62.135,09 12.248,25 0,00 861.627,44 

2016  711.791,77 0,00 89.091,51 0,00 10.265,71 813.164,99 

2017 512.100,00 0,00 213.195,88 0,00 10.265,71 737.578,59 

2018 564.026,88 0,00 67.005,14 0,00 10.265,71 643.315,73 

2019 587.482,95 0,00 80.172,13 0,00 10.265,71 
 

677.920,79 

Total 7.726.493,83 732.354,22 910.305,98 109.853,13 41.062,84 9.520.070,03 

 
 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

Custos de Pessoal – Referentes ao dispêndio em recursos humanos, com a remuneração anual bruta 

somado aos encargos sociais da equipe envolvida na geração e transferência da tecnologia. Para isso, foram 

levantados dados da equipe de Embrapa envolvida em cada etapa, bem como cargo e tempo alocado a 

esse trabalho, dividida em quatro grupos: melhoramento, laboratórios de apoio, multiplicação de sementes 

e transferência de tecnologia. Foram considerados os valores conforme a Tabela de Custo de Mão-de-Obra, 

parte da Resolução Normativa Nº 16, de 22/12/2016, com os valores corrigidos para os demais anos pela 

variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de novembro de cada ano. 

Custeio da Pesquisa – Estimado com base na execução de planos de ação dos projetos ‘Desenvolvimento de 

Cultivares de Soja para os Diversos Sistemas Agrícolas Brasileiros - 02.05.20.200’, de 2006-2009; 

‘Desenvolvimento de Cultivares de Soja adaptadas aos Diversos Sistemas Agrícolas Brasileiros – 

02.09.03.004.00.00’, de 2009-2015, e ‘Desenvolvimento de Cultivares de Soja para os Diversos Sistemas de 

Produção visando a Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro – 02.14.03.002.00.00, de 2015-2019. 
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Depreciação de Capital – Corresponde à depreciação anual de todos os bens da Embrapa Trigo, distribuída 

de acordo com o esforço de pesquisa da unidade para geração da tecnologia, estimado em 5%. Foi 

calculado com base em informações fornecidas pelo Setor de Orçamento e Finanças (SOF) da Unidade.  

Custos de Administração – Referem-se a parcela dos custos fixos atribuídos à tecnologia. Foi calculado com 

base no percentual de 15% dos valores de custeio dos projetos. 

Custos de Transferência Tecnológica – São os custos para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia. A 

equipe de Transferência de Tecnologia informou os custos para produção de materiais gráficos, dias de 

campo, participação de eventos, e outras ferramentas utilizadas.  

Os custos associados à tecnologia somaram cerca de R$ 9,5 milhões, sendo o maior percentual relativo a 
pessoal, justificável por envolver equipes de distintos setores e que, ademais da necessidade de capital 
intelectual, é altamente demandante de mão de obra, tanto na condução das parcelas experimentais do 
programa de melhoramento no campo, como nas caracterizações laboratoriais. Ademais, as etapas de 
multiplicação de sementes e a agenda de transferência de tecnologia para apoiar o licenciamento da 
cultivar, também ocupam pessoal de forma intensiva. Os valores de custeio dos projetos e custos de 
depreciação foram superiores aos custos de administração e de transferência de tecnologia. Nessa última 
rubrica, talvez fossem necessários mais recursos para aumentar o licenciamento e a arrecadação de 
royalties com a cultivar, de maneira que a contribuição da Embrapa não fosse valorada a partir de uma taxa 
elevada de sementes para uso próprio dos agricultores. Não foram considerados nos cálculos dos custos os 
valores relativos a investimentos iniciais ligados à infraestrutura, tampouco a valoração de conhecimentos 
acumulados em período anterior a 2006 e, de alguma forma, incorporados à tecnologia.  

 
3.3. Análises de rentabilidade 
 
Tabela 5 – 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%) (em mil reais) 

5 4 , 6 %  12,57 R $ 1 0 6 . 2 8 4  

 
Na avaliação da Taxa Interna de Retorno (TIR), a tecnologia estudada apresentou índice positivo de 54,6%, 

considerando a variação de custos e benefícios em fluxo real e não considerando investimentos iniciais em 

infraestrutura. Foram realizadas análises de sensibilidade simulando o comportamento da TIR ante 

variações nos custos e nos benefícios: benefícios variáveis e custos fixos; custos variáveis e benefícios fixos; 

custos e benefícios variáveis. Em todas situações, constatou-se viabilidade econômica. Para a relação 

Benefício/Custo (B/C), em que são cotejados os dados de benefício econômico com o custo de 

desenvolvimento da tecnologia, cada unidade de capital aplicada pela Embrapa retornou 12,57 unidades de 

capital para a sociedade, indicador que poderá ser ampliado considerando ser o quarto ano de uso da 

cultivar, com potencial para mais alguns anos. Já foram compensados os custos de desenvolvimento e o 

benefício pelo uso da tecnologia poderá ser ampliado. Quanto ao Valor Presente Líquido (VPL), para uma 

taxa de atratividade de 6% ao ano, foi de aproximadamente R$ 106,3 milhões. Assim, os benefícios 

advindos do emprego da tecnologia suportaram o investimento realizado, oportunizaram remuneração à 

taxa exigida e geraram excedente financeiro. Em todas as situações avaliadas, há viabilidade econômica da 

tecnologia, e o retorno sobre o capital investido é superior aos gastos realizados com desenvolvimento e 

transferência. 
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3.4. Ciclo de Vida  

 

O ciclo de vida de um produto é associado a diferentes fases: introdução, crescimento, maturidade e 

declínio (Kotler, 1998). Essas fases são normalmente traduzidas pela capacidade de geração de caixa, 

decorrente de vendas de sementes básicas e dos licenciamentos nas categorias subsequentes. BRS 5601RR 

disputa o mercado de sementes mais competitivo, com dezenas de obtentores e mais de uma centena de 

cultivares indicadas para cultivo. Depois do lançamento, o número de produtores de sementes licenciados 

pela Embrapa continua a crescer. Foram 21 em 2015/2016, 25 em 2016/2017, 27 em 2017/2018 e 36 em 

2018/2019, atingindo 70% dos produtores de sementes de soja no Rio Grande do Sul na última safra. Além 

disso, a cultivar registra um alto número de declarações de produção de sementes salvas para uso próprio. 

A área cultivada estimada com BRS 5601RR foi de 12.000, 104.000 e 256.000 hectares em 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019, respectivamente. Em 2019/2020, estima-se que a disponibilidade de sementes 

seja suficiente para semear 400 mil hectares, possivelmente adentrando na maturidade de adoção. O 

desempenho do BRS 5601RR reposicionou a Embrapa como relevante fornecedora genética de soja no 

estado do Rio Grande do Sul, e esta cultivar está sendo considerada uma das melhores opções de RR do 

mercado, constituindo em indiscutível caso de sucesso no cada vez mais competitivo mercado de genética 

de soja. 

 
3.5. Instituições envolvidas/parcerias 
 

Parcerias no desenvolvimento da solução tecnológica: Embrapa Soja 

 

Parcerias na transferência da solução tecnológica: Uggeri; Sementes Cadore; Comercial Agrícola Ciro; 

Altamir Luiz Dallazen - Agropecuária Santo Antônio; ZT Agrícola; Copagril; Parceria Agrícola Cristina 

Magalhães Silveira; Bertax Sementes Ltda.; Fenner Comercial Agrícola; C. Vale; Sementes Scherer; 

Sementes Bom Sucesso; Ronaldo Bonamigo - Sementes Ponteio; Taboão Agropecuária; Sementes Santa 

Rita; Sementes Trentin; Sementes Hammel; Sementes Van Ass; Antônia da Silva Polo - ASP Sementes; 

Cotricampo; Três Tentos Agroindustrial; Sementes Cometa; Agromar - Comércio de Insumos Marau; 

Cotripal; Cotribá;  Sementes Falcão; Sementes Tombini; Sementes Victor; Sementes Lazarotto; Sementes 

Guabiju; Sementes Zanotto; Sementes Chiapeta; NBN Sementes; Cerealista Amigos da Terra; Cereta 

Sementes; Sementes Santa Justina; e Antoli Fauth Mello. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 
Utilizou-se a metodologia Ambitec, aplicada em visitas a executivos de empresas de sementes licenciados 

pela Embrapa e a agricultores produtores de grãos. Nessas visitas foram recolhidos dados de 11 

propriedades, cinco delas representando as empresas de sementes, configurando um grupo de tipo I. 

Outras seis propriedades, representando os produtores de grãos, formaram um grupo de tipo II. Dessa 

maneira, foram obtidos os coeficientes de alteração preconizados – grande redução (-3); moderada 

redução (-1); inalterado (0); moderado aumento (+1) e; grande aumento (+3) – para indicadores nas 

propriedades. Associados a fatores de ponderação e escala de ocorrência, foram obtidos índices de 

impacto de alguns indicadores previamente discutidos e julgados como mais relevantes no âmbito da 

equipe de avaliação da Embrapa Trigo para a tecnologia em questão. 

Para diferentes níveis de impacto observados e compreendida a relatividade dos contextos de análise e 

respectivos índices, são propostos níveis de interpretação para a avaliação integrada dos impactos de uma 

determinada tecnologia: de -15 a 0 = impacto negativo; 0,01 a 0,59 = impacto pequeno; 0,60 a 1,99 = 
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impacto moderado; 2,0 a 4,0 = impacto relevante; 4,1 a 6,0 = impacto alto e 6,1 a 15 = impacto muito alto. 

Há de ser considerado ainda que os resultados são produto da amplitude dos índices obtidos, da 

compensação entre indicadores e critérios positivos x negativos, da interação entre os critérios escolhidos e 

da importância atribuída a cada um deles. 

 
4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 6 – Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
 Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim  -1,00 -1,00 -1,00 
2. Mudança no uso indireto da terra Não  - - - 
3. Consumo de água Não  - - - 
4. Uso de insumos agrícolas  Sim  2,88 4,17 3,53 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não  - - - 
6. Consumo de energia Sim  0,00 5,00 2,50 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e 
autonomia 

Não 
 

- 
- - 

8. Emissões à atmosfera Não  - - - 
9. Qualidade do solo Não  - - - 
10. Qualidade da água Não  - - - 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental 

Não 
 

- - - 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 

Os critérios assinalados como “Não se aplica” na Tabela 6 não têm relação ou não foram vislumbradas 

alterações com a adoção da tecnologia, como por exemplo o critério Consumo de água, já que a adoção da 

cultivar BRS 5601RR não está associada ao uso de irrigação. A alteração negativa do critério Mudança no 

uso direto da terra é um resultado surpreendente, pois não está relacionada ao aumento de produtividade 

observado com a adoção da cultivar, apesar da BRS 5601RR apresente excelente potencial produtivo em 

relação a outras cultivares RR de ciclo similar. Trata-se da percepção especial do ano, em que foram 

ressaltados aspectos de sanidade, expressados pelos impactos positivos em Uso de insumos agrícolas e 

Consumo de energia como reflexo da redução do uso de fungicidas e diesel utilizado para operação, 

respectivamente, já que a cultivar apresenta uma boa reação a ferrugem da soja, com frequente redução 

do número de aplicações, segundo relato de produtores. Como ela não apresenta resistência genética para 

essa doença, possivelmente essa percepção dos produtores seja decorrente da arquitetura, hábito de 

crescimento e ciclo da cultivar que, em conjunto, propiciam boa penetração dos fungicidas, melhorando o 

controle a cada aplicação. Ademais, demonstrou ser um material que, mesmo sob forte pressão de doenças 

de solo e excesso de chuvas na implantação da lavoura, foi o que menos necessitou replantio. Os 

resultados foram mais impactantes nos produtores de grãos. 

 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 7 – Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Não - - - 
13. Capital social Não - - - 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - - - 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 
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Os critérios assinalados como “Não se aplica” na Tabela 7 não têm relação, caso do critério 14, ou não 
foram vislumbradas alterações com a adoção da tecnologia, critérios 12 e 13.   
 
Tabela 8 – Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Não - - - 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Não - - - 
17. Qualidade do emprego/ocupação Não - - - 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não - - - 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 
Para os critérios assinalados como “Não se aplica” na Tabela 8, também não foram vislumbradas alterações 

com a adoção da tecnologia.  Ao inserir uma nova cultivar de soja no sistema de produção, principalmente 

tratando-se de uma cultivar com tecnologia RR, cujo conhecimento para condução das lavouras já é de 

domínio dos produtores, não há necessidade de capacitação. Além disso, também não foram esperadas 

alterações nos critérios relacionados a trabalho, emprego, e oportunidade, emancipação e recompensa, 

uma vez que ao adotar uma nova cultivar geralmente ocorre uma substituição, sem reflexos nesses 

aspectos. 

 
Tabela 9 – Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 2,00 3,80 2,90 
20. Valor da propriedade  Não - - - 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 
O critério Valor da propriedade não se aplica por não serem esperadas alterações nesse aspecto devido a 

adoção da tecnologia. O impacto positivo em Geração de renda no estabelecimento na Tabela 9 representa 

um efeito indireto dos ganhos de lavoura proporcionados pela cultivar, e aos ganhos diretos representados 

pela substancial economia no pagamento de royalties, atualmente não aplicáveis ao uso da tecnologia RR. 

Além disso, o custo das sementes de cultivares da Embrapa geralmente é menor em relação ao de 

empresas multinacionais.  

 
Tabela 10 – Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim 2,00 0,00 1,00 
22. Segurança alimentar Sim 1,00 3,00 2,00 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 
O critério Segurança e saúde ocupacional concorda com o observado para “Uso de insumos” e “Consumo 

de energia”, visto que a redução de aplicações de fungicidas diminui o contato dos usuários com agentes 

químicos, principalmente nas empresas de sementes. Já o efeito no critério Segurança alimentar está 

relacionado a garantia de produção devido a maior produtividade, sanidade e estabilidade de produção da 

cultivar, principalmente nos produtores de grãos (Tabela 10). 
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Tabela 11 – Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Não - - - 
24. Condição de comercialização Não - - - 
25. Disposição de resíduos  Não - - - 
26. Gestão de insumos químicos Não - - - 
27. Relacionamento institucional Não - - - 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 
Os critérios assinalados como “Não se aplica” na Tabela 11 não têm relação ou não foram vislumbradas 

alterações com a adoção da tecnologia.   

 

4.3. Índice de Impacto Socioambiental 
 
Tabela 12 – Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,47 2,11 1,81 

* Tipo 1 – Empresas de sementes **Tipo 2 – Agricultores produtores de grãos 

 
A cultivar de soja BRS 5601RR proporcionou, de forma agregada, a média de 1,81 para o impacto 

socioambiental decorrente da sua adoção (Tabela 12). Esse impacto é considerado moderado, ao situar-se 

entre 0,60 a 1,99, e os principais critérios responsáveis por esse resultado foram a redução no uso de 

insumos agrícolas, especialmente de controle químico, e a geração de renda nos estabelecimentos, mais 

pronunciada nos produtores de grãos. Nesses, o impacto socioambiental pode ser considerado relevante. 

 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela 13 –  Número de empregos gerados  

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2018   x  

 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
Utilizou-se a metodologia Ambitec, buscando a percepção de atores relacionados ao desenvolvimento da 

tecnologia. Foram coletados dados junto ao Secretário Executivo do CTI, denominado de tipo I, e ao 

Supervisor do Setor de Implementação da Programação de Transferência de Tecnologia, denominado de 

tipo II, ambos da Embrapa Trigo. Dessa maneira, foram obtidos os coeficientes de alteração preconizados – 

grande redução (-3); moderada redução (-1); inalterado (0); moderado aumento (+1) e; grande aumento 

(+3) – para indicadores institucionais. Associados a fatores de ponderação e escala de ocorrência, foram 

obtidos índices de impacto de todos os indicadores propostos para a tecnologia em questão. O índice 

agregado de impacto institucional combina médias obtidas em diferentes critérios, com a importância e de 

coeficientes de desempenho atribuídos a esses critérios. 
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5.1. Capacidade relacional 
 
Tabela 14 – Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,50 0,60 0,55 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,00 0,00 0,00 
3. Know-who Sim 0,50 0,00 0,25 
4. Grupos de estudo Sim 0,00 3,20 1,60 
5. Eventos científicos Sim 1,00 1,00 1,00 
6. Adoção metodológica Sim        1,00 3,00 2,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
 
 

Tabela 15 – Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade Sim 1,50 1,60 1,55 
8. Interatividade Sim 1,00 3,20 2,10 
9. Know-who Sim        0,50 0,00 0,25 
10. Fontes de recursos Sim 1,00          2,40     1,70 
11. Redes comunitárias Sim        3,00 3,00 3,00 
12. Inserção no mercado Sim 3,00 3,00 3,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

A maior parte dos critérios para capacidade relacional apresentaram impactos positivos, especialmente no 

critério Adoção tecnológica (Tabela 14), relacionado ao aprimoramento do lançamento das cultivares; no 

critério Redes comunitárias (Tabela 15), relacionado à difusão da cultivar, principalmente em meio digital; e 

no critério Inserção no mercado (Tabela 15), devido ao fato de BRS 5601RR continuar a avançar em número 

de licenciados. 

 

5.2. Capacidade científica e tecnológica 

 
Tabela 16: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 1,00 0,00 0,50 
14. Infraestrutura operacional Sim 0,40 2,40 1,40 
15. Instrumental operacional Sim        0,00 0,00 0,00 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,00 0,00 0,00 
17. Informatização Sim        0,00 0,00 0,00 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Tabela 17 – Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim        0,00        0,00 0,00 
20. Instrumental (ampliação) Sim        0,00        0,00 0,00 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,00        0,00 0,00 
22. Contratações  Sim 0,40        0,00 0,20 
23. Custeios Sim 0,40        0,00 0,20 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
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Os critérios para capacidade científica e tecnológica (Tabelas 16 e 17) mostraram raros impactos positivos. 

Em geral, foram inferiores aos obtidos para capacidade relacional, uma vez que estão submetidos às rotinas 

gestão internas da Embrapa, e sem destaques relevantes para aspectos operacionais. 

 

5.3. Capacidade organizacional 
 
Tabela 18 – 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 Sim 1,00 1,00 1,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,00 0,00 1,50 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,20 0,40 0,30 
27. Participação em eventos Sim 1,00 0,00 0,50 
28. Organização de eventos Sim 1,50 0,00 0,75 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

Tabela 19 – Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 3,00 0,40 1,70 
31. Número de participantes Sim 3,00 0,40 1,70 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 2,40 2,70 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 1,20 2,10 
34. Projetos de extensão Sim 0,00 0,00 0,00 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

Quanto à capacidade organizacional, os impactos para transferência de tecnologia nos diversos critérios 

avaliados (Tabela 19), mostraram-se superiores aos impactos nas redes de pesquisa (Tabela 18), com 

destaque a treinamentos, participantes e exposição na mídia, percepção natural e decorrente da ampliação 

da área de uso da cultivar pelos produtores.  

 

5.4. Produtos de P&D 
 

Tabela 20 – Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 3,00 0,20 1,60 
37. Artigos indexados Sim 1,00 0,20 0,60 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,00 0,00 0,50 
39. Teses e dissertações Sim 0,00 0,00 0,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 1,00 0,00 0,50 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Tabela 21 – Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros Sim 3,00 0,20 1,60 
42. Variedades/linhagens Sim 3,00 0,20 1,60 
43. Práticas metodológicas Sim 1,00 0,00 0,50 
44. Produtos tecnológicos Sim 3,00 0,40 1,70 
45. Marcos regulatório Sim 0,00 0,00 0,00 
**Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
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Nos produtos de P&D (Tabela 20) e nos produtos tecnológicos (Tabela 21) foram constatados impactos 

moderados. Embora BRS 5601RR seja uma excelente cultivar, ela é parte de um programa tradicional, em 

que não é fácil produzir grande aumento nos critérios tais como estão apresentados. De qualquer forma 

foram positivos os impactos para registro, variedades/linhagens e produtos tecnológicos, ajustados ao 

objeto da avaliação.  

 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 

Tabela 22 – Análise dos resultados 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

6,59 2,63 4,61 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

O impacto no desenvolvimento institucional agregado, com média de 4,61, encontra-se na Tabela 22. BRS 

5601RR proporcionou impacto positivo no desenvolvimento institucional evidenciando proximidade com o 

setor produtivo expressada na capacidade relacional, pela inserção no mercado; na capacidade 

organizacional, pelas redes de transferência; e como produto tecnológico. De forma agregada, o impacto 

obtido pela tecnologia nesse aspecto, ao situar-se entre 4,10 a 6,00, pode ser considerado alto. 

 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A adoção da tecnologia promoveu impactos positivos para os beneficiários sob o ponto de vista econômico, 

resultando em geração adicional de renda por unidade de área, como percebido pelos produtores, e pela 

área ocupada, estimada em mais de 400.000 hectares, com benefício econômico de R$ 29 milhões. A 

tecnologia está em sintonia com as inovações nos sistemas de produção de soja, como cultivares cada vez 

mais precoces, antecipação de épocas de semeadura, arranjos de plantas mais precisos, melhorias no 

manejo e fertilidade de solo e novas estratégias de proteção de plantas. Especialmente nesse último 

aspecto, a adoção da cultivar BRS 5601 RR produziu impacto socioeconômico relevante para os produtores 

de grãos. Apesar de dezenas de obtentores, centenas de cultivares indicadas e múltiplos lançamentos a 

cada ano, poucas dessas cultivares realmente atingem áreas de cultivo significativas, caso de BRS 5601RR.  

A cultivar tem proporcionado retorno próximo a R$ 13,00 para cada real investido no seu desenvolvimento, 

ademais do alto impacto no desenvolvimento institucional obtido, especialmente por ser produto 

licenciado para cerca de 70% dos produtores de sementes de soja do Rio Grande do Sul. 

 
 
7. FONTE DE DADOS 
 
Os dados para avaliação de impactos da adoção da cultivar de soja BRS 5601RR foram obtidos em 

entrevistas a revenda de insumos, cooperativas, empresas de sementes licenciadas pela Embrapa e 

produtores rurais, para obtenção dos coeficientes de alteração para os indicadores escolhidos. Para 

caracterização de tipologias, as empresas foram agrupadas como de tipo I e os agricultores produtores de 

grãos foram caracterizadas como de tipo II, em municípios do Rio Grande do Sul. 
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Tabela 23 –  Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Agricultores Produtores de Grãos          Empresas de Sementes  

 Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Não Me Toque RS - - 1 1  2 
Tapera RS 2 1 - 1  4 
Ibirubá RS - - - 1  1 
Boa Vista do Cadeado RS - - - 1  1 
Panambi RS - - - 1  1 
Espumoso RS - - 1   1 
Santa Bárbara do Sul RS - 1 - -  1 

Total  2 2 2 5 11 

 
Para o cálculo da média dos indicadores e dos índices de impacto social e ambiental foram utilizadas as 

seguintes fórmulas: 

Índices de impacto parcial = coeficiente de alteração x fatores de ponderação k x escala de ocorrência, em 

que: 

Coeficientes de alteração = grande redução (-3); moderada redução (-1); inalterado (0); moderado aumento 

(+1) e; grande aumento (+3), para indicadores nas propriedades. 

Fatores de ponderação k = fração da unidade para indicadores de mesmo critério  

Escala de ocorrência = pontual (1); local (2) e; entorno (5) 

Média dos índices de impacto parciais Tipo 1 – Produtores de grãos  

(PG1 + PG2 +... PG6) / 6 

Média dos índices de impacto parciais Tipo 2 – Empresas de sementes 

(ES1 + ES2 +... ES5) / 5 

Critérios = ∑ índices de impactos parciais pertinentes, para tipo 1 e tipo 2 

Índices integrados (Aspectos) = critérios x fator de ponderação de importância dos critérios, para tipo 1 e 

tipo 2 

Dimensões de impacto =∑ índices integrados, para a totalidade das propriedades 

Índice Geral = resultado ponderado de todos os critérios, para a totalidade das propriedades  
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Tabela 24 – Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 
                 Equipe                   Função 

1 Adão da Silva Acosta Responsável 
2 Vladirene Macedo Vieira Membro da equipe 
3 Lisandra Lunardi Membro da equipe 
4 Paulo Fernando Bertagnolli Membro da equipe 
5 Marcelo Martinelli Membro da equipe 
6 Paulo Ernani Ferreira Membro da equipe 

 
Tabela 25 – Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Origem dos Colaboradores Externos 

1 Geraldo Kok  Sementes Não Me Toque – RS 
2 CVale Tapera – RS 
3 Cotribá Ibirubá – RS 
4 Taboão Agropecuária Boa Vista do Cadeado – RS 
5 Cotripal Panambi – RS 
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