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Resumo

Nesta publicação, foi calculado o custo da Embrapa com ensaios 
avançados de seleção de variedades de mandioca resistentes à 
podridão radicular. Os testes agronômicos em campo foram realizados 
em 17 municípios do Estado de Sergipe, no período de 1997 a 
2002. De um total de 4.000 híbridos avaliados, apenas dois foram 
selecionados. Os custos com pessoal responderam pela maior parcela 
dos custos totais.

Palavras-chave: dispêndio, melhoramento, doença.
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Cost of Embrapa with 
advanced testing selection 
of cassava varieties 
resistant to root rot

Abstract

In this publication we calculated the cost of Embrapa with advanced 
testing selection of cassava varieties resistant to root rot. The field 
tests were performed in 17 municipalities in Sergipe State, from 1997 
to 2002. From a total of 4,000 hybrids evaluated, only two were 
selected. Labour costs accounted for the largest share of total costs.

Key-Words: cost, improvement, disease.
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Introdução

Este trabalho teve por objetivo estimar o custo-Embrapa de ensaios 
avançados de seleção de variedades de mandioca resistentes à 
podridão radicular. Os testes de seleção foram realizados por uma 
equipe de pesquisadores da Embrapa em áreas de agricultores 
familiares, situadas em 17 municípios do Agreste e Sertão Sergipanos, 
no período de 1997 a 2002. Além da Embrapa, também participaram 
do processo a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 
(EMDAGRO) e a Secretaria de Agricultura desse Estado. 

De um total de 4.000 híbridos avaliados em campo durante todo o 
período, apenas duas variedades foram selecionadas: BRS ‘Aramaris’ 
e BRS ‘Kiriris’. A BRS ‘Aramaris’, conhecida no município de Cruz 
das Almas (BA) como Cigana, foi rebatizada com esse nome em 
homenagem aos índios Aramaris. De forma semelhante, a BRS ‘Kiriris’, 
híbrido que teve origem no programa de melhoramento genético da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, assim foi nomeada em homenagem 
aos índios Kiriris. 

Na época em que os testes de seleção em campo foram realizados, a po-
dridão radicular era a principal doença da mandiocultura do Agreste e do 
Sertão Sergipanos, chegando a ocasionar perdas de até 100% da produ-
ção em áreas com elevada incidência da doença (FUKUDA et al., 2006).

Metodologia

Para fins de apuração contábil, os custos podem ser classificados 
em diretos e indiretos (ou overhead). Os custos diretos são aqueles 
que podem ser mensurados de forma objetiva e prática, e estão 
intrinsecamente relacionados à produção de produtos ou serviços. 
Os custos indiretos são aqueles que não podem ser mensurados 
diretamente porque estão relacionados a dois ou mais produtos ou 
serviços. Os custos também podem ser classificados em classes 
funcionais, tais como custo de trabalho, de capital, de operação 
e administrativo (PARDEY et al. 2002). Em geral, essa última 
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classificação é mais fácil de ser compreendida, razão pela qual tem sido 
amplamente utilizada na prática contábil das empresas. 

Neste trabalho, os custos para a seleção das variedades foram 
distribuídos no período de seis anos (1997 a 2002), abrangendo desde 
a instalação dos experimentos em campo até o lançamento da BRS 
‘Kiriris’ e a introdução da BRS ‘Aramaris’. Para efeito de estimativa, 
foram apurados os custos pro rata com pessoal, depreciação de capital 
e despesas administrativas específicas da Embrapa no processo de 
seleção das variedades. Ou seja, todos os componentes dos custos 
correspondem ao valor proporcional do tempo dedicado da equipe da 
Embrapa à seleção das variedades. Portanto, não foi computado o 
tempo gasto da equipe em atividades não diretamente relacionadas 
a esse propósito. Procedimento semelhante foi adotado por Pardey 
et al. (2002), ao calcular os custos da pesquisa de melhoramento de 
variedades na Embrapa.

Os custos com pessoal foram estimados considerando-se o salário bruto 
médio (acrescido dos encargos sociais) da equipe do projeto: dois pes-
quisadores em nível de mestrado, com dedicação respectiva de 20% e 
30%; um pesquisador em nível de doutorado, com dedicação de 10%; e 
um técnico agrícola, com dedicação de 50%. Todos os valores monetá-
rios foram atualizados para 2013, utilizando-se o Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI, FGV).

Os custos de pesquisa foram financiados pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (IFAD) e Secretaria de Agricultura de Sergipe, 
enquanto os recursos para transferência da tecnologia foram aportados 
pela EMDAGRO. Esses itens de custos não foram considerados para 
efeito de cálculo, uma vez que o interesse é conhecer o custo-Embrapa 
no processo de seleção avançada de variedades de mandioca, o qual 
dará suporte à realização de futuros trabalhos de estimativas dos 
benefícios econômicos líquidos gerados pela Embrapa no lançamento de 
variedades de mandioca bem-sucedidas comercialmente.

Os dados utilizados na estimativa dos custos foram obtidos nos 
setores de Recursos Humanos e Orçamento e Finanças da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura. 
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Resultados 

Na Tabela 1, podem ser vistos os custos parcial e total da Embrapa 
com o processo de ensaios avançados de seleção das variedades BRS 
Aramaris e BRS Kiriris. As despesas foram distribuídas no período de 
seis anos, cobrindo da seleção até o lançamento da BRS ‘Kiriris’, e a 
introdução da BRS ‘Aramaris’ no Agreste e no Sertão Sergipanos. O 
custo total de seleção para as duas variedades foi de aproximadamente 
R$ 2,8 milhões, o que equivale ao valor de R$ 1,4 milhão por 
variedade. 

Uma forma de reduzir o custo unitário do processo de seleção avançada 
de variedades é dirigir a atenção, sempre que possível, àquelas 
tidas como potencialmente resistentes à doença-alvo, uma vez que, 
procedendo-se dessa maneira, aumenta-se a probabilidade de selecionar 
um maior número de variedades.

Os custos com pessoal responderam por aproximadamente 85% dos 
custos totais, seguidos dos custos de depreciação e dos custos de 
administração, que corresponderam a 12% e 3% dos custos totais, 
respectivamente (Figura 1).

Tabela 1. Estimativa dos custos em valores de 2013.

Ano
Custo  

com Pessoal
Depreciação  
de Capital

Custos de  
Administração

Total

1997 439.929,26 52.259,10 17.054,87 509.243,00

1998 429.330,68 61.023,95 13.025,49 503.380,00

1999 396.866,73 55.105,71 15.651,93 467.624,00

2000 345.828,96 56.086,05 13.925,72 415.841,00

2001 407.657,11 54.788,26 16.134,53 478.580,00

2002 373.754,64 55.437,16 14.386,66 443.578,00

Total 2.393.367,00 334.700,00 90.179,00 2.818.247,00

Fonte: Embrapa, 2012a e 2012b (dados básicos). 
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Figura 1. Participação percentual por item de custo.
Fonte: Embrapa, 2012a e 2012b (dados básicos). 
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Conclusão

No processo de seleção avançada de variedades de mandioca resisten-
tes à podridão radicular no Agreste e Sertão Sergipanos, o custo com 
pessoal respondeu pela maior parcela dos custos totais. 
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