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o PROCESSO DE AVALIAÇAO DA PESQUIS~ NO SISTEMA EMBRAPAl

Paulo Choji Kitamura2

O'processo de avaliação da pesqulsa na D1BRAPA foi crlado paral~

1amente à implantaç~o do sistema, e vemapresentando aperfeiçoamentos pe!::

manerrt.esao longo do .tempo. Dois momentosbastant;e distintos podemser 1

dentificados nesse processo; o ppjJneiro, umaavaliação cornoum processo

interno voltado diretamente à gerência técnico-administrativa da empresa,

e o segundo) a par·tir· de jnício da década de 80 onde além daquela avalia

ção foi introduzida a avaliação mais voltada ao aspecto externo, de pre~

tação de contas ao pÚblico emgeral.

O Modelo Circular de Programaç~o de Pesquisa Agropecu~ria

A avaliação referida no pr-írre i'ro rrcmerrto, de car·áter erninentemen

te programático arn.ca.ou-sse na lllBRAPA coma cr·iação e a .ínst it:ucionali~-

ção das figuras dos Programas Nacionais de Pesquisa, por' produto, por' grC1-!2
,

de probl.ema;: e por recursos naturais, revi sados e atualizados . per-iod ica

mente, e dos Projetos de Pesquisa,' comduração definida. Par·a oper-ac.iona-

lização dessas figuras implantou-se o ModeloCircular: de Programação de

Pesquisa Agropecuár·ia, definindo pápeis, fluxos, hierarquia e responsabj

J.idades na execução e acompanhamentodos Programas Nacionais e dos Proj~

tos de Pesquisa DIBRAPA, 1977; DELIBEPAÇÃO, .1980).

Os Progremas Nacionais de Pesquisa definem, para umdado produto,

1 - Resumo da palestra apresentada no "Semin~rio Latinoamericano y Del
Caribe sobre 'Mecanismosde Evaluaci6n en Instituciones de Investi9!
ciôn Agraria" - Paipa, Colômbia, 1988.

2 - Pesquisador da EMBRAPA/CPATU, Bcl~m-PA, Brasil.
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vrecursos naturais e ou grande problema, linhas mestras para a atuação da

pesqulsa agrícola, definem a unidade coordenadora, a sua abrangência ge~

gr-áfica) umdiagnóstico da ffi3.tér-iade que trata o programa, arrola as di

retr-ízes políticas (de desenvolvimento) e de pesquisa (técnico-científicas),

'os objetivos e metas a cur-to, médio e longo pr-~zo, def in indo as prior-id~

des para r~sol ver os, proble.ma.satuaí,s e potenciais Levarrtados, as Linhas

de pesquisas principais' propostas e as entidades par-tic.iparrtcs do programa

(DELIBERAÇÃO... 1980).
Já O Projeto de Pesquisa, é um documento onde se formula o probl5:.

ma a ser estudado, os objetivos e metas a serem atiJlgidos, as hipÓteses a

serem testadas, a metodologia proposta, a estratégja de ação e os recursos

necessár-ios para a sua execução. (DELIBERAÇÃO... 1980) .

O sisteJIB. de acompanhamentodos programas e dos projetos de pe~

qua.sa compõe-se de "re Iatór-ios de acompanhamento", de car·áter- técnico_ ci

entífico, de periodicidade anual, onde são arrolados, de forma cumulati va,

tcx:losos r€sultados parciais ou finais obtidos pelo projeto e; o
'"

r€lató

rio de anderrerrto, de cunho administrati vo-gerenc.ia.l , de per-icx:licidade qu~

drimestral, onde é retratada a situação do projeto, os problemas quees

tão dificultando o desenvolvimento normal do mesm:::>e as soluções propo~

tas para saná-los. (DELIBERAÇÃO·... , 1980).

- -ArreLadoa a esse sí.sterna, a cargo da unidade coordenadora, sao

realizadós anual.rrente as "Reuniões de Elaboração de Projetos", comequa+

pes multí.dí.sc.ípl.inares e multi -insti tucionais, onde segundo normas par-a

análise e aprovação de projetós de pesquisa, são apresentados' e discuti

dos as novas propostas de pesquisa, os resultados parciais de projetos em

execução e ~s resultados finais de projetos concluídos. Alémdessa avali~

ção, de car-áter formaL, as unidades coordenadoras realizam o acompanhamen

to"in loco" do projeto de pesquisa, visando o apoio tanto técnico-cientí
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...-,,,::IT'\-:- ......,. a :n.inistrativo (DELIBERAÇÃO... ; 1980).

Outro figura diretamente ligada à definição de pr·ior·idades e. a

alocação de recursos dentro do s í.s terna EMBRAPA,e o Conselho Assessor, um

órgão colegiado comummembronato e dez .designados pela diretoria ·execu

tiva da Empresa, comffi3.ndatode tr€s anos: O objetivo ffi3.iordo ConseTho

Assessor' é.o de 'fac i:).itar a formulação e a execução de Programas e proj!::

tos de pesquisa bemcorro a difus~o de seus resUltados, constituindo-se no

elo entr-e os programas nacionais de pesquisa e ó meio técnicq-cientifico,

poií tico, empresar-ial e de produtores' rurais. Errtre os pápeis desempenha

dos por' essa figur-a destacam-se: a análise da consistência do programa;

avaliar· a execução e adequação' dos projetos às pr-ioridades do programa; a

análise dos resultados obtidos pelo programa em tenTY.Jspr-incipaJJnente da

adoção dos resultados pelos usuár-ios ; facilitar' a integração das unidades

executoras do progr-amae a comunidade técnico-científica; e examinar- os

resultados das r-euniões de elator-ação e r-evisão de progr-ama. DELIBERA-

ÇAo ... 1981). IPesquisa AgropecuãriaA Avaliação Sôc;oeconômica da

A Avaliação dos impáctos dos investimentos em pesquisa agropecu_

,ria, voltada precipualmente à prestação de contas para a. sociedade, te: a

partir· do início da década de 80, ocupado lugar· de destaque dentro do S~s

terna EMBRAPA.Neste tipo de avaliação os gastos coma pesquisa agro?C -'2.-

r·ia são considerados corro umgr·ande investimento social, dando ê Case à

.determinação dos retornos dos investimentos para a atividade de pes _~sc.

visando umacompareçáo comoutras oportunidades de .inves t i

ternativamente a sociedade POdedispor.

A avaliação do Sisteffi3.D1BRAPA,de acordo comas t~~~~~·~

aiversos países, tem diso do tipo ex post, onde o obj~ e
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avaliar o papel da pesquisa agr·ícola no desenvolvimento econômico, especl

ficamente no setor primário, bemcomode determinar a rentabilidade dos

.ínves t.ímerrtos nessa atividade". A abordagem ex post é apropr-iado para a

determinação do quanto eficiente é umaparticular' instituição de pesquisa

ou qual é a eficiência de umaárea de pesquisa empar·ticular':

A seguir- são, comentados os métcx:lose as caracter·ís,ticas das ava

liações sócioeconômicas·realizadas pela EMBRAPAe outras instituições bra

sile:iras.

Os pr-ime.iros trabalhos de avaliação de pesqui.sa agr·ícola no Br·a

sil foram realizados na década de 70, destacando-:-se entre eles, os de AYTR

& SHUH(1972)e MONTEIRO(1975). AYER& SCHUH(1972)est irnarern os "impactos

econômicos dos investimentos na pesquisa de algodão no Estado de são Pai!

10 no per-íodo 1924/85, utilizando do conceito de excedente econômico de

Mar·shal13.MONTEIRO(l975);por sua vez, avaliando a pesquisa com cacau

no Brasil,no perícx:lode 1923/85 tambémutilizou-se do conceito de exce

'dente econômicode l-1ar'shall, lBseando-se nas fórmulas ffi3.temáticas propo.§.

tas por GRILICHES(l958)e PETERSON(l967).'

O trabalho pioneiro de ,avaliação da pesquisa dentro da EMBRAPA

foi realizado por' CRUZet aJ.(1982), os quais est imaremas taxas de reter'

no' dos investimentos totais e do,capital" físico(terra, benfeitorias, equí.

pamentos ,e rebanho ani1IB1)da Empresa, baseando-se nas tecnologias gera-
""

das pelo siste~ até 1981. Nesse estudo

-3- Segundo tal conceito, a curva de oferta estaria situada mais a esque.c
da na ausência da inovação tecnolõgica gerada pela pesquisa. Na prese~
sa da inovação tecnglõgica, os consumidores se "beneficiam de um aumen
to na disponibilidade do produto e os produtores de uma redução nos cus
tos de produção.
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foram consider-ados os custos totais (investimentos + despesas de custeio)

anuais da El1BRAPAcomoum todo e os benefícios gerados pelas tecnoloeias

.efetivamente adotadas e em adoçáo pelos produtores rurais, consider-ando csi.

mo tal "os impactos em termos de diminuição de custos de produção, almento

de rendimentos e outros efeitos mensurados ironetar-iamerrte comoreceita lí

quida adicional comoresultado da adoção da tecnologia desenvolvida pela

D1BRAPA.Comobenefício da IMBRI\PA,considerou-se uma propor-ção desses b~

nefícios totais, conforme julgamento de pesquisadores,· quanto ao mér-ito

da empresa na ger-ação e na adoção efetiva da tecnologia pelos produtores.

Comtais resultados, mensurados em valores por- ha, cabeça animal ou tone

lada ele produto, jWltamente com a taxa efetiva de adoção fornecem as ba

ses par·a o fluxo" anual de benefícios líquidos da pesquisa.

Em1983, CRUZ& ÁVlh4(1983), utilizando a mesmametodologia de

CRUZet al (982) estimaram os r-etornos dos investimentos em pesquisa agr~

pecuàr.ia na área do Projeto BIRD1249-BR. A esses estudos seguiram vár·ios
-..

outros, como uso do mesmométodo, com"destaque para os trabalhos de ÁVlIA

et al(1983) e 1984), ROESSING(984), AMBROSI& CRUZ(1984),conforme suma

riados na tabela 1.

Entre as iniciativas além do âmbito da EMBRAPA,na década de 80,'

merecemdestaque pelos métodos utilizados, os tr-abalhos de HOI"lEMDE MELO

(980), ÁVlLA098l) e SILVA0984").

HOMEMDEMELD(980)analisou a corrtr-í.buiçáo da pesquisa no aumerrto

da produtividade, a nível de Brasil, e de alguns estados selecionados, no

per-íodo compreendido entre a.: década de 40 até 1976, at.Tavés da relação

entre as taxas de crescimento dos rendimentos como desenvolvimento tecno

lógico do per-Iodo, com ênfase nas var-iedades melhoradas. ÁVllACl98l), por-
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1987.
TABELA 1 - Estudos de uvaliação da Pesquisa realizados pela t;MBRAPI\, até

autores especif icação· per-Íodo TIR(%)

CJ\UZet al(1982)

CRUZ & ÁVIl/\(1983)

ÁVIl.P.et al(1983)

ROESSING(198ll)

AMI3ROSI & CRUZ (1984 )

ÁVlLA et al(1984)

D1BRAPA
Capital físico
investimento totais

1981
1974/92

53 .
22-43

ÉHBl\APA/B1RD :1
investimentos totais 1977 /82

1977 /91
20
38

D1BRAPA
capital humano
EMBRAPA-CNPSoja
.i.nves t.irnerrtos totais

19714/96 22-30

1975/95 5~J-62
EMBRAPA-CNPI'rigo
investimentos totais

.capital físico
1971f/82
197Lf/90

59
74

SCPNE11BRAPA
PROCENSUL I 1977/96

1974/96
27
38Pesq. Centro-Sul

Fonte. ÁVlLA & AYRES(1985)

, .
outro lado usando o modelo de HAYAHI & HERDT(1977) estudou a distribuição
dos benefícios oriundos da pesquisa do Instit'lltoRio Grandense de Arroz -
IRGA entre produtores. e conswnidores enquanto que SILVA(l984), utilizando

. .
o rrode Io desenvolvido por EVENSON & KISLEV(l973) analisou a contr·ibuição
da pesquisa para o aumento da produtividade agr·ícola no Estado de são Pau
10

Conforme ressaltado anter·iomente, todas essas análises sócioeconÔlni
cas, .apesar' de em muitos casos, utilizarem métodos sof'Lsr.i.cados , .têm sido
pouco eficientes a nível interno da EMBRAPA, no que se refere à retroali-
mentação do sisterra especialmente na reorientação programática, no que se
refere às prior·idades da pesquisa e à alocação de recur·sos.

o
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As exper-i.enci.as mais r-ecerrtes , tendo-se como exemplo o Projeto PRO

CtNSULrr- il1BRAPA/BIDvem procurendo aper·feiçoar esse processo de avalia

ção socieconômica, visando tr'ansformá-la também em .ins'trurnerrto eficaz

ra a reorientação da atLlação da Dnpresa, evidentemente sem prejuízos

r-esultados atingidos até.o mqmento no que tange à prestação de contas

dos

-a
Sociedade.
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