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CONCENTRAÇÃO REGIONAL: UMA ANÁLISE PARA A AGRICULTURA 

FAMILIAR E AS TIPOLOGIAS PRONAF B E PRONAF V 

 

RESUMO 

O objetivo do artigo foi mensurar os impactos do acesso ao Pronaf sobre as medidas de 

desempenho da agricultura familiar (AF) com análises para a AF em geral e as tipologias Pronaf 

B e Pronaf V, do Censo Agropecuário 2017. Utilizou-se variáveis relacionadas aos agricultores 

familiares e seus estabelecimentos, além de variáveis climáticas. A metodologia foi composta 

pelos métodos Balanceamento por Entropia, para análise de tratamento, e Mínimos Quadrados 

Ponderados, para mensuração dos impactos. O uso de diferentes níveis de intensidade 

confirmou a presença de concentrações regionais no acesso ao Pronaf em todas as análises. Os 

resultados dos impactos para a AF dão indícios de estarem relacionados com a tipologia Pronaf 

V, confirmando a necessidade de analisá-la de forma desagregada. Os impactos para a tipologia 

Pronaf B se mostraram negativos, indicando que esses agricultores podem estar utilizando o 

crédito obtido de forma inadequada e/ou ineficiente, o que reafirma a necessidade da integração 

do Pronaf com outras políticas, como a assistência técnica e a extensão rural. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Pronaf. Impactos. Concentração. 

 

ABSTRACT 

The objective of the article was to measure the impacts of Pronaf access on family farming 

performance measures (AF) with analysis for the general AF and Pronaf B and PRONAF V, of 

the 2017 Agricultural Census. Family farmers and their establishments, as well as climate 

variables. The methodology was composed of entropy balancing methods, for treatment 

analysis, and minimal weighted squares, to measure the impacts. The use of different levels of 

intensity confirmed the presence of regional concentrations in access to Pronaf in all analyzes. 

The results of the impacts on AF give evidence that they are related to Pronaf V typology, 

confirming the need to analyze it disaggregated. The impacts on Pronaf B typology were 

negative, indicating that these farmers may be using the credit obtained inappropriately and/or 

inefficient, which reaffirms the need to integrate pronaf with other policies, such as technical 

assistance and rural extension. 

Keywords: Family Farming. Pronaf. Impacts. Concentration. 

 

Classificação JEL: C01; Q14; Q18. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os processos vivenciados pelo Brasil na década de 1990, como a abertura comercial, 

acarretaram alterações significativas na agropecuária brasileira, adaptando sua forma de 

produzir e de competir no mercado agrícola nacional e internacional (SANTOS; SANTANA, 

2020). Neste cenário, os chamados agricultores familiares requereram maior atenção do Estado 

(SCHENEIDER, 2003; MATTEI, 2014). 

A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

em 1996, foi uma saída encontrada pelo Estado para legitimar a importância da agricultura 

familiar (AF), além de promover um apoio institucional e econômico a ela, por meio do acesso 

ao crédito rural (SCHENEIDER, 2003; MATTEI, 2014). Porém, ressalta-se que um dos 

principais desafios do Pronaf, desde sua criação, ainda é encontrar mecanismos que possam 

incluir e apoiar os segmentos mais pobres da AF (BIANCHINI, 2005; NASCIMENTO, 2008).  
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O acesso ao crédito rural via Pronaf ainda se encontra concentrado no Brasil (MATTEI, 

2014; SANTOS et al., 2019). Os agricultores que mais tendem a acessar o Programa são aqueles 

mais capitalizados, localizados no Sul, ao passo que os agricultores mais empobrecidos, 

situados principalmente na região Nordeste, tendem a enfrentar mais dificuldades para acessar 

o crédito (NASCIMENTO, 2008; PIRES, 2013).  

Desse modo, dada a pobreza que marca uma fração considerável da AF brasileira 

(BELIK, 2015), há a necessidade de se compreender melhor a parte dos agricultores mais 

empobrecida como também as regiões em que ela se encontra no Brasil (BIANCHINI, 2005). 

As pesquisas voltadas a estudar a AF no Brasil se intensificaram na década de 1990 

(SHNEIDER, 2003) à medida que ela veio ganhando legitimidade social, política e acadêmica. 

Em relação aos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

nota-se que ela foi investigada de forma mais detida pela primeira vez no Censo Agropecuário 

20061 (IBGE, 2021a). Tem-se que ele contribuiu de forma significativa para o processo de 

legitimação do segmento da agricultura familiar no país (PEREIRA; NASCIMENTO, 2014). 

O atual Censo Agropecuário, o de 2017, além de delimitar o público potencial2 da 

agricultura familiar brasileira, classifica os estabelecimentos delimitados como familiares em 

Pronaf V, Pronaf B e não pronafiano. Essa última tipologia é composta por agricultores 

classificados como não aptos ao financiamento via Pronaf. Quanto às demais, percebe-se que 

os agricultores Pronaf V estão presentes, de forma significativa, na região Sul, ao passo que os 

agricultores Pronaf B estão situados, de forma predominante, no nordeste brasileiro (IBGE, 

2021b). Logo, percebe-se que via Pronaf parece estar havendo atuação em diversas frentes, 

visando atender tanto uma AF mais capitalizada quanto uma AF mais empobrecida.  

Compreende-se, portanto, que existem diferentes debates que envolvem características 

relevantes da AF e do acesso ao Pronaf, como sua abrangência, seu direcionamento a produtores 

com determinadas características, dentre outros fatores. De todo modo, mesmo diante dessas 

discussões, diferentes autores buscaram mensurar o impacto do acesso ao Pronaf sobre diversos 

indicadores (KAGEYAMA, 2003; MAGALHÃES et al., 2006; SANTOS, 2010; 

DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011; FREITAS; SILVA; TEIXEIRA, 2020), como o Valor 

Bruto da Produção e a renda dos agricultores, como forma de avaliar a efetividade do Programa. 

Tendo em vista os elementos apresentados, é notória a relevância de se investigar 

continuamente a efetividade do Pronaf como política pública voltada à AF. Portanto, de posse 

de dados mais recentes, o presente estudou objetivou analisar os impactos do acesso ao Pronaf 

sobre o Valor Bruto da Produção (VBP), a lucratividade e as produtividades parciais da terra, 

do trabalho total e do trabalho familiar dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil. 

Realizou-se três análises: (1) para a agricultura familiar como um todo e para as 

tipologias (2) Pronaf V e (3) Pronaf B. A primeira contribuição do trabalho são as análises 

agregadas e desagregadas da AF. Entende-se que os impactos do acesso tendem a ser diferentes 

entre as tipologias Pronaf V e Pronaf B. A resposta para essa diferença é a forma como a 

restrição ao Pronaf se comporta no Brasil, com base em resultados observados na literatura. 

Outra contribuição é o uso de diferentes níveis de intensidade da análise dos impactos 

do acesso ao Pronaf. Ao expandir a simples análise dual de acesso ou não ao Programa para 

uma análise que dê diferentes impactos sobre o acesso, busca-se verificar tanto o 

comportamento dos impactos quanto os possíveis padrões da concentração do acesso no Brasil, 

trazendo uma análise distinta dos estudos já realizados sobre o Pronaf. 

 
1 Outros estudos buscaram delimitar a AF. Alguns utilizaram Censos anteriores, como os estudos da Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO - Food and Agriculture Organization.) e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
2 Entende-se como público potencial de determinado grupo os agricultores que satisfizeram as condições impostas 

pelo Censo Agropecuário 2017. No presente artigo, um agricultor classificado como Pronaf B significa informar 

que ele pertence ao grupo potencial de acesso ao Pronaf B, não que ele já tenha acessado o recurso. 
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Utilizou-se os dados do Censo Agropecuário 2017 para informações sobre o produtor 

familiar, o seu estabelecimento e se ele declarou ter acessado o Pronaf. Empregou-se como 

fonte das variáveis climáticas o Terrestrial Hydrology Research Group (THRG), uma vez que 

se entende que as condições do clima podem interferir no acesso ao Pronaf. 

Aborda-se como estratégia analítica o Balanceamento por Entropia aliado à estimação 

de Mínimos Quadrados Ponderados. Este artigo se estrutura da seguinte forma: além dessa 

introdução, a seção 2 foca no Pronaf e sua relação com a AF a seção 3 apresenta evidências 

empíricas sobre a importância do Pronaf para a AF; a seção 4 aborda a explicação do uso de 

intensidades na análise do acesso ao Pronaf; a seção 5 traz a metodologia; a seção 6 traz os 

resultados e discussões da pesquisa; e por fim, a última seção apresenta as considerações finais. 

2. A AGRICULTURA FAMILIAR E O PROGRAMA NACIONAL DE 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) 

O termo agricultura familiar é cercado por inúmeros debates sobre a sua origem e marco 

temporal. No Brasil, segundo Schneider (2003), eles se impulsionaram na década de 1990. E 

na década seguinte, com a Lei nº 11.326/2006, o Governo Federal estabelece as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais (BRASIL, 2021). Nela se considera o agricultor familiar como sendo aquele que pratica 

atividades no meio rural, cuja área do estabelecimento, com direção familiar, tenha no máximo 

quatro módulos fiscais, adotando mão de obra, de forma prevalecente, familiar, além da renda 

da família ser oriunda preponderantemente das atividades vinculadas ao estabelecimento. 

O universo da AF brasileira é amplo e significativo (SCHNEIDER; CASSOL, 2014). 

Existem diferentes fatores que contribuem para uma melhor compreensão das diferenças entre 

os agricultores familiares, como a qualidade das terras para se produzir, as questões ambientais 

e os indicadores socioeconômicos. Há, também, ligação com questões regionais. Embora todas 

as regiões possuam parcelas consideráveis de estabelecimentos familiares, é o Centro-Sul que 

concentra os agricultores mais capitalizados e desenvolvidos, com destaque para o Sul (SOUZA 

et al., 2013; MATTEI, 2014; SOUZA et al., 2019). Todavia, o Norte e o Nordeste são as regiões 

onde se verificam mais agricultores menos capitalizados (BIANCHINI, 2015), com destaque 

para o Nordeste, que concentra a maior parcela de agricultores mais pobres. 

Conforme os resultados definitivos do IBGE para o Censo Agropecuário 2017, dos 

5.073.324 estabelecimentos agropecuários contabilizados, 3.897.408 foram classificados como 

estabelecimentos familiares, o que corresponde cerca 76,82% do total. Essa parcela relevante 

de agricultores é composta por considerável heterogeneidade econômica e social, tanto entre as 

regiões brasileiras quanto dentro dessas próprias regiões (BELIK, 2015). 

Nessa perspectiva, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), em 1996, foi um marco importante para a oferta de crédito rural. Ele surge 

para contribuir no desenvolvimento dos estabelecimentos familiares como também na tentativa 

de atenuar a pobreza que marca esse segmento. Ressalta-se que desde sua criação até os tempos 

atuais, ele vem sendo estudado, questionado e aperfeiçoado para que cumpra seus objetivos. 

Para Mattei (2005), em menos de dez anos, o Pronaf se tornou uma alternativa 

significativa para distintos segmentos dentro do universo da AF brasileira. O acesso ao 

Programa depende da posse da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que habilita o 

agricultor como familiar (BIANCHINI, 2015). Com surgimento do Pronaf, um dos critérios 

adotados para definir o acesso ao crédito foi utilizar a renda familiar, que é composta pela soma 

da renda agrícola e não agrícola do estabelecimento familiar e pela renda não agrícola de fora 

do estabelecimento (BIANCHINI, 2015). 

 Em 1999, o Banco Central do Brasil (BACEN, 2021) dividiu o Pronaf em quatro grupos 

de agricultores: A (assentados ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário); B 
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(abaixo da linha da pobreza e renda bruta familiar de até R$1.500,00; C (em transição, com 

baixo nível de capitalização e com renda bruta familiar entre R$1.500,00 e R$8.000,00); e D 

(mais capitalizados ou em processo de capitalização com renda bruta familiar entre R$8.000,00 

e R$27.500,00). A partir de 2000, surge o grupo A/C (agricultores que realizaram a primeira 

contratação de crédito via grupo A para investimento e que passam a ter o primeiro contrato de 

crédito para custeio). Para Schneider, Mattei e Cazella (2004), esses diferentes grupos 

permitiram que as regras do Pronaf se tornassem mais adequadas à realidade dos diferentes 

perfis de agricultor da AF. 

 No Plano3 Safra da AF de 2004-2005, criou-se o Grupo E (Patamar de Reprodução 

Ampliada). No Plano Safra 2005/2006 o crédito via Grupo B passou a ser conhecido como 

Pronaf Microcrédito Rural. No Plano Safra 2008-2009, os grupos C, D e E são extintos e é 

criado o grupo V (agricultores mais capitalizados elegíveis ao Pronaf não aptos a acessar os 

grupos A, A/C e B). O Censo Agropecuário 2017 traz os grupos B e V, além dos não 

pronafianos, que não se enquadram no Pronaf V ou Pronaf B. Não foi possível criar as tipologias 

para os grupos A e A/C4  por motivos metodológicos (DEL GROSSI et al., 2019). 

Ressalta-se que a desigualdade econômica e produtiva no campo é persistente 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004; PIRES, 2013; MATTEI, 2014), o que deixa a 

pobreza rural mais nítida no Brasil. A AF apresenta uma parcela significativa de agricultores 

abaixo da linha da pobreza (BIACHINI, 2015). Para tentar atenuar essa situação, o Pronaf conta 

com uma linha de crédito voltada para esses agricultores, o Pronaf B. Aquino et al. (2014) 

fizeram uma análise descritiva dos agricultores potenciais do Pronaf B na região Nordeste e no 

estado de Minas Gerais. Os autores notaram que os agricultores mais pobres só foram a vir ser 

beneficiados pelo Pronaf quando houve uma divisão do Programa em grupos mais específicos. 

Um Programa que oferta o microcrédito do tipo Pronaf B, que se difundiu na região 

Nordeste, é o Agroamigo, divulgado no Plano Safra 2005/2006. De acordo com Bianchini 

(2015), em dez anos de criação, esse Programa tinha financiado cerca de R$5,6 bilhões junto a 

famílias que se encontravam abaixo da linha da pobreza na região do semiárido nordestino. 

O Pronaf V (Grupo variável) também é conhecido como Pronaf Agricultores Familiares 

(PIRES, 2013). Aquino e Schneider (2015) entendem como um retrocesso dos procedimentos 

adotados pelo Governo, indicando que os agricultores marginalizados (Pronaf B, Pronaf A e 

Pronaf A/C) perderam até o direito serem nomeados como agricultores familiares. Eles ainda 

frisam que se diminuiu a transparência da aplicação dos recursos públicos do Pronaf. 

De toda forma, os grupos B e V concentram, juntos, parcela significativa dos 

agricultores familiares (PIRES, 2013), principalmente o Grupo “B” (AQUINO et al, 2014), 

além de apresentarem contrastes tanto entre eles quanto dentro do próprio grupo. Enquanto o 

grupo “B” abrange a parcela menos capitalizada (MATTEI, 2014), o grupo “V” concentra 

aqueles em condições melhores e em transição para não mais ser assistidos pelo Pronaf.   

Porém, um dos principais desafios enfrentados pelo Pronaf ainda é encontrar meios para 

que possa apoiar a parcela mais pobre da AF, segundo Biachini (2005). Desse modo, tem-se 

que a contribuição socioeconômica dessa parcela de agricultores não pode ser ignorada, mesmo 

que sua contribuição em termos de VBP seja muito inferior as demais. (BIACHINI, 2005). 

3. O PRONAF E AS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS SOBRE SUA IMPORTÂNCIA PARA 

A AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA 

É possível identificar diferentes estudos na literatura que se propuseram em mensurar o 

impacto do acesso ao Pronaf sobre diferentes variáveis de resultado, como o Valor Bruto da 

Produção (VBP). Kageyama (2003), por exemplo, avaliou algumas características econômicas 

 
3 O Plano Safra é lançado pelo Governo Federal em julho de um ano e vai até junho do ano seguinte. 
4 Uma análise mais aprofundada sobre os grupos “A” e “A/C” pode ser consultada em Mattei (2014). 
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e sociais de produtores agrícolas que acessaram e não acessaram o Pronaf na safra 2000/2001, 

através de uma pesquisa de campo em oito estados brasileiros. A autora apresentou, como um 

de seus resultados, que os produtores que acessaram o Pronaf tiveram positivo no que se refere 

à produtividade da terra e do trabalho. Todavia, para a renda domiciliar per capita, ela observou 

que não há diferenças entre os beneficiários e não beneficiários do Programa. 

Magalhães et al. (2006) analisaram o impacto do Pronaf de modo geral e de alguns de 

seus grupos (Grupos “B”, “C” e “D”) sobre o VBP, produtividade parcial da terra e 

produtividade parcial do trabalho de agricultores do estado de Pernambuco. Entre os resultados, 

não houve diferença entre os beneficiários e não beneficiários no que se refere ao VBP. Tem-

se também que o Pronaf teve um impacto negativo sobre a produtividade da terra para o 

Programa como um todo e para o Grupo “B”, enquanto para os demais grupos não houve 

diferença entre beneficiários e não beneficiários. Os autores ressaltaram que todos os 

coeficientes foram negativos, o que sugere que o Pronaf tem incentivado uma maior ocupação 

extensiva da propriedade, mas sem haver aumento no mesmo ritmo da produção. E por fim, 

para a produtividade do trabalho, não houve diferença entre não beneficiários e beneficiários, 

com exceção do Grupo “D”, que apresentou efeito positivo. 

Santos (2010) verificou o impacto do acesso ao Pronaf nas produtividades parciais da 

terra e do trabalho entre os agricultores em comparação com outras modalidades do crédito 

rural com base no Censo Agropecuário 2006 para o Brasil. O autor observou que os produtores 

que acessaram o crédito via outras modalidades tiveram um impacto maior em ambas as 

produtividades do que os beneficiários do Pronaf. Em uma segunda análise, focada somente 

nos agricultores familiares, Santos (2010) destacou que os agricultores que acessaram o Pronaf 

tiveram um impacto menor em ambas as produtividades em relação aos agricultores que 

acessaram o crédito rural via outras modalidades de financiamento. 
Damasceno, Khan e Lima (2011) investigaram a contribuição do Pronaf B para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar utilizando uma amostra de noventa 

agricultores localizados no estado do Ceará. Entre os resultados, revelou-se que não há 

diferença na média do pessoal ocupado total nas atividades agropecuárias entre beneficiários e 

não beneficiários do Pronaf. Porém, ao analisar a média do pessoal ocupado por hectare 

cultivado, os resultados demonstraram que o Pronaf B tem impacto positivo tanto na média do 

pessoal ocupado total por hectare quanto na média do pessoal ocupado familiar por hectare em 

relação aos não beneficiários do Programa. Por fim, os autores reforçaram que tanto os 

beneficiários quanto os não beneficiários apresentaram um baixo desenvolvimento sustentável. 

Araújo, Alencar e Vieira Filho (2020) examinaram o impacto do acesso ao Pronaf sobre 

a renda agropecuária e a produtividade agropecuária brasileira com base nos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014. Os autores evidenciaram que o 

Programa tem impacto positivo tanto sobre a renda quanto a produtividade agropecuária dos 

beneficiários do financiamento de crédito rural. Freitas, Silva e Teixeira (2020), por sua vez, 

avaliaram o impacto do acesso ao Pronaf sobre o VBP, com base nos dados do Censo 

Agropecuário 2017, e encontraram impactos positivos do acesso ao Programa. 

Conforme as discussões e os resultados apresentados pela literatura, constata-se que o 

universo da AF brasileira é heterogêneo, marcado principalmente pela concentração no acesso 

ao Pronaf. Percebe-se que a restrição do acesso ao Programa tende a se portar de maneira 

distinta entre diferentes regiões, tendendo a favorecer os agricultores mais produtivos e 

capitalizados. Soma-se a isso a existência de outros fatores que podem influenciar no acesso ao 

Pronaf, como o caráter imperfeito do mercado de crédito rural (BESLEY, 1994). 

Portanto, essas constatações contribuem para a não existência de consenso na literatura 

sobre diferentes temas, a exemplo dos determinantes do acesso ao Pronaf e os seus impactos 

sobre o VBP e a produtividade do setor agropecuário, por exemplo.  Logo, os impactos da 
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restrição do acesso ao Programa no desempenho da agropecuária podem não ser tão explícitos 

caso não se leve em consideração os elementos acima mencionados. 

4. A ESTRATÉGIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE INTENSIDADE E AS EVIDÊNCIAS 

DA CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO ACESSO AO PRONAF 

O uso de diferentes níveis de intensidade é adotado para se mensurar os diferentes 

impactos do acesso ao Pronaf sobre as medidas de desempenho. Acredita-se que a estratégia 

possa contribuir para se examinar tanto o comportamento dos impactos quanto para investigar 

possíveis padrões de concentração do acesso ao Pronaf no Brasil. 

Estratégia similar de diferentes níveis de intensidade foi empregada por Ciaian, 

Falkowski e Kancs (2012). Os autores analisaram como o uso de insumos e a produção agrícola 

se relacionam com o acesso ao crédito rural na Europa Oriental e Central em alguns países em 

transição. Eles estimaram o impacto de oito níveis de restrição de crédito, visto que um dos 

objetivos era investigar o efeito do tratamento do uso do crédito. A justificativa para a adoção 

dos diferentes níveis de intensidade foi a pesquisa de Briggeman, Towe e Morehart (2009), que 

ressalta que o impacto da restrição de crédito rural pode ser não linear. 

É importante ressaltar que não foi possível empregar os dados a nível de estabelecimento 

agropecuário. O menor nível de desagregação das informações disponíveis do Censo 

Agropecuário 2017 (IBGE, 2021a) de livre acesso é a nível de município. Isso posto, a presente 

pesquisa adotou a ideia de que um município se comporta como um estabelecimento familiar 

representativo5, conceito que será mais detalhado na subseção 5.2. 

Então, por intensidade se conceitua o percentual de acessos ao Pronaf em um dado 

município 𝑚, em que se analisa a proporção de estabelecimentos (𝑃𝑚) classificados como AF 

e que informaram ter acessado o crédito rural via Pronaf. Assim, emprega-se um threshold para 

classificar o estabelecimento familiar representativo em intensivo ou não em acesso ao 

Programa. Considera-se tanto 𝑃𝑚, do município 𝑚, quanto 𝑃𝑀, que é a proporção de 

estabelecimentos que acessaram o Pronaf no Brasil, além de seu desvio-padrão (𝑃𝑀
𝑑𝑝). Os níveis 

de intensidade surgem na mudança do valor multiplicador do 𝑃𝑀
𝑑𝑝

, dado por 𝑥.  

O threshold funciona da seguinte forma: quando 𝑃𝑚 for maior que (𝑃𝑀 + 𝑥𝑃𝑀
𝑑𝑝), com 𝑥 

assumindo os valores 0,25, 0,5, 0,75 ou 1, o estabelecimento familiar é classificado em 

intensivo em acesso, e caso contrário, como não intensivo. Dado que há quatro possíveis valores 

para x, são utilizados quatro níveis de intensidade para se investigar tanto o comportamento dos 

impactos mensurados sobre as medidas de desempenho quanto a existência de possíveis 

padrões de concentração no acesso ao Pronaf, ao se variar o valor de x. A intensidade 1 

representa o menor nível (𝑥 = 0,25) e a intensidade 4 o maior nível (𝑥 = 1). 

Para elucidar essa estratégia, tem-se as Figuras 1, 2 e 3. Ressalta-se que os 

estabelecimentos apresentados nessas figuras se referem aos municípios presentes na seção de 

“Movimentação financeira” do Censo Agropecuário 2017, em que se registra os 

estabelecimentos que declararam ter obtido algum financiamento, que no presente estudo, foi o 

Pronaf. Assim, um total de 5.516 municípios são classificados em intensivo e não intensivo.  

Ao observar a Figura 1, constata-se que à medida que se eleva os níveis de intensidade, 

a concentração de estabelecimentos familiares intensivos vai se tornando mais restrita, 

evidenciando os municípios que concentram esses acessos ao Pronaf. Percebe-se que a região 

Sul é a que mais apresenta concentrações no acesso, tanto na intensidade mais baixa quanto na 

intensidade mais alta. A concentração nessa região vai ao encontro de outros trabalhos que 

 
5 A partir desse momento, ao citar somente “estabelecimento familiar” o presente artigo se refere ao 

“estabelecimento familiar representativo”, salvas as circunstâncias em que o uso de toda expressão seja necessário. 
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também advertem sobre essa situação no Brasil (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004; 

PIRES, 2013; MATTEI, 2014; BELIK, 2015; SOUZA et al., 2019). 

Figura 1 – Níveis de intensidade, acesso ao Pronaf e classificação dos estabelecimentos 

familiares representativos em intensivo e não intensivo, Brasil, 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

Nota-se que na intensidade 1 há vários pontos onde se encontram estabelecimentos 

familiares intensivos, o que indica a presença do Pronaf em todas as regiões do Brasil. Na visão 

de Aquino et al. (2014), a presença do Pronaf em todas essas regiões, em quase todos os 

municípios do Brasil, ainda que em graus variados de abrangência, reflete as mudanças 

normativas que o Programa sofreu ao longo dos anos. 

Diante do apresentado, é importante ressaltar a presença de pensamentos controversos 

ao se considerar o universo da agricultura familiar (AF) como sendo uniforme. Pelo contrário, 

a AF brasileira é marcada por significativa heterogeneidade (PIRES, 2013; SCHNEIDER; 

CASSOL, 2014, BELIK, 2015; SOUZA et al., 2019). Aquino, Gazolla e Schneider (2018) 

ressaltam que a dicotomia familiar versus patronal tem ocultado a significativa heterogeneidade 

e desigualdade (produtiva) desse universo.  

Assim, torna-se necessário desembaraçar tais pontos e analisar os possíveis destaques 

de intensidade para as tipologias Pronaf V, os agricultores mais capitalizados e desenvolvidos, 

e Pronaf B, os agricultores mais pobres (AQUINO; SCHNEIDER, 2015). Infere-se que as 

intensidades observadas para os estabelecimentos familiares classificados como AF tendem a 

refletir mais o perfil da AF mais desenvolvida6, como os classificados como Pronaf V. 

A Figura 2 traz os níveis de intensidade e o acesso ao Pronaf para os estabelecimentos 

classificados como Pronaf V. Percebe-se que à medida que se eleva os níveis, a concentração 

de “municípios” intensivos vai se apresentando mais exclusiva na região Sul. Isso dá sinais de 

 
6 Esse universo mais desenvolvido também é composto por agricultores não pronafianos, porém, o percentual de 

agricultores que compõem essa tipologia é na casa de 0,66% em relação a todo o universo da AF, segundo a 

delimitação proposta pelo Censo Agropecuário 2017. 
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que os padrões vistos na Figura 1 aparentam ser influenciados pelos agricultores mais 

desenvolvidos dos municípios sulistas, que pendem a ser mais intensivos em acesso ao Pronaf. 

Figura 2 – Níveis de intensidade, acesso ao Pronaf e classificação dos estabelecimentos 

familiares representativos classificados como Pronaf V em intensivo e não intensivo, Brasil, 

2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

O estudo de Pires (2013) reforça a inferência feita de que as intensidades da AF são 

influenciadas pelas intensidades da tipologia Pronaf V. O estudo demonstra as diferenças que 

o Pronaf causa, ao se comparar os volumes de crédito ofertado via Pronaf B e via Pronaf V, e 

observa que o Programa está reforçando a heterogeneidade produtiva e estrutural entre os 

agricultores que compõem o universo da AF. Para o autor, a forma como a política do Pronaf 

atua beneficia os agricultores mais inseridos nos mercados produtivos e financeiros (Pronaf V), 

além de ajudar esses mesmos produtores a se integrarem às cadeias produtivas agroindustriais. 

Aquino e Schneider (2015) salientam ser importante considerar que o Pronaf apresenta 

limitações para promover mudanças no campo, uma vez que o modelo de agricultura que ele se 

direciona está ligado a um padrão de agricultura voltado aos moldes da lógica setorial e 

produtivista convencional. Assim, a AF privilegiada é aquela especializada em atividades 

agrícolas integradas as cadeias produtivas do agronegócio exportador, que são os antigos grupos 

“D” e “E”, e que agora se encontram inseridos no grupo “V”.  

A Figura 3, por sua vez, expõe os níveis de intensidade para os estabelecimentos 

agropecuários classificados como Pronaf B. Percebe-se pelo nível 1 a existência de 

estabelecimentos familiares intensivos em todas as regiões, porém, à medida que se eleva os 

níveis, a maior concentração vai se dispersando e formando novas concentrações mais restritas. 

Percebe-se, também, que as regiões Nordeste e Centro-Oeste, além das mesorregiões 

mineiras Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri concentram a maior parcela de 

estabelecimentos mais empobrecidos. A concentração no acesso ao Pronaf acaba por penalizar 

os agricultores Pronaf B e os agricultores Pronaf A e A/C (MATTEI, 2014). 
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Constata-se que existe dentro da tipologia Pronaf B aqueles agricultores que apresentam 

uma pior situação socioeconômica e produtiva. Nesse sentido, o acesso ao Pronaf vai além do 

financiamento da produção agropecuária, sendo ele também essencial para a subsistência desses 

produtores na fronteira da pobreza. Pires (2013) expõe que, mesmo enfrentando dificuldades 

para o acesso ao Pronaf, existe demanda por parte do agricultor familiar que compõe o grupo 

potencial de acesso ao Pronaf B. Desse modo, compreende-se que a situação apresentada pela 

intensidade 1 seria o melhor cenário para que mais agricultores possam acessar o Pronaf. 

Figura 3 – Níveis de intensidade, acesso ao Pronaf e classificação dos estabelecimentos 

familiares representativos classificados como Pronaf B em intensivo e não intensivo, Brasil, 

2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Etapas da análise econométrica 

5.1.1 Primeira etapa – Balanceamento por Entropia e a análise de tratamento 

A possível existência de viés de seleção pode fazer com que a comparação direta dos 

resultados dos grupos controle e tratados seja equivocada (ROSEMBAUM; RUBIN, 1983). 

Assim, emprega-se o Balanceamento por Entropia7, um método de pareamento multivariado e 

não paramétrico, criado por Hainmueller (2012). A sua finalidade é obter uma amostra pareada 

mais equilibrada, em que o grupo de controle seja mais similar possível do grupo de tratados. 

 
7 De acordo com Hainmueller (2012), o Propensity Score Matching (PSM) apresenta uma limitação prática, visto 

que ele necessita de um tempo mais amplo para se alcançar uma solução de equilíbrio satisfatória, ao contrário do 

Balanceamento por Entropia, método mais direto e simples. 



11 
 

 

O método visa ponderar um conjunto de variáveis (características observáveis) do grupo 

de controle (estabelecimentos familiares não intensivos) para que se torne possível a 

comparação entre ele e o grupo de tratados (estabelecimentos familiares intensivos). Busca-se 

que a principal diferença entre eles seja o estabelecimento ser classificado como intensivo ou 

não, visando eliminar o viés mencionado. Para isso, considera-se a média dessas variáveis como 

o momento8 a ser ponderado, uma vez que se busca que a média das variáveis do grupo de 

controle seja a mais próxima possível da média dessas variáveis do grupo de tratados. 

5.1.2 Segunda etapa – Mínimos Quadrados Ponderados e os impactos do acesso ao Pronaf 

A segunda etapa focou na mensuração dos impactos do acesso ao Pronaf. As variáveis 

de resultado9 adotadas para essa finalidade foram: (1) o Valor Bruto da Produção, em mil R$, 

da soma da produção vegetal e animal (exceto agroindústria); (2) a Produtividade parcial da 

terra, medida em R$ mil/hectare10, é a divisão do VBP pela área total; (3) a Produtividade 

parcial do trabalh11o total, medida em R$ mil/trabalhador, é a divisão do VBP pelo total de 

pessoas ocupadas; (4) a Produtividade parcial do trabalho familiar, medida em R$ 

mil/trabalhador, é a divisão do VBP pelo total de pessoas da família ocupadas; e (5) a 

Lucratividade, medida em mil R$, é subtração do VBP pela despesa com insumos.  

Nessa etapa se utilizou o método de Mínimos Quadrados Ponderados12 com base nos 

pesos criados na primeira etapa para se mensurar os impactos para cada uma das variáveis de 

resultado de acordo com cada um dos níveis de intensidade. A título de ilustração, tem-se abaixo 

a equação (1), a respeito da variável de resultado VBP: 

𝐿𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜) = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑛𝑎𝑓 + 𝜀𝑖 (1) 

em que o 𝛽1 representa o efeito médio de tratamento sobre os tratados (EMTT) para mensurar 

o impacto do acesso ao Pronaf para cada nível de intensidade sobre o VBP. Assim, tem-se que 

os efeitos de tratamento encontrados estão livres do viés de seleção oriundos das variáveis 

observáveis. O raciocínio visto em (1) é análogo para as demais variáveis. Destaca-se que elas 

foram colocadas em logaritmo natural, o que fez com que o EMTT encontrado fosse visto como 

um impacto percentual do acesso ao Pronaf sobre a variável de resultado em estudo. Em relação 

ao sinal do EMTT, obedecendo a significância estatística, se ele for positivo indica um impacto 

favorável ao estabelecimento familiar intensivo, se negativo, indica um impacto desfavorável. 

5.2. Fonte, descrição e tratamento dos dados 

O artigo empregou dados do Censo Agropecuário 2017, localizado no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA) como fonte das informações sobre o agricultor familiar, 

sobre o estabelecimento e se ele acessou ou não o Pronaf. Para as variáveis climáticas, usou-se 

os dados da Terrestrial Hydrology Research Group (THRG). Dado que o SIDRA apresenta 

como menor nível de desagregação o município, adotou-se a ideia de que cada município reflete 

um comportamento médio do grupo de estabelecimentos familiares situados em seu território. 

 
8 Hainmueller (2012) aponta que as distribuições dessas características observáveis nas observações reponderadas 

satisfazem condições de momentos de maneira que exista equilíbrio o mais exato possível entre os momentos (1º, 

média; 2º, variância; e 3º, assimetria) das distribuições das variáveis explicativas nos grupos analisados. 
9 A criação dessas variáveis seguiu passos semelhantes de Santos e Braga (2013) e Fortini, Braga e Freitas (2020). 
10 Tem-se que o hectare (ha) é uma medida padrão. Um hectare equivale a 10.000m² (dez mil metros quadrados). 
11 Quanto ao pessoal ocupado, considerou-se o sexo e a idade do trabalhador. Operou-se com homens e mulheres 

ocupados de 14 anos ou mais e o pessoal ocupado (de ambos os sexos) menores de 14 anos. Para ponderar o 

pessoal ocupado, adotou-se estratégia similar feita por Helfand, Magalhães e Rada (2015), com peso 1 para 

homens, 0,75 para mulheres e 0,5 para os menores de 14 anos. 
12 Procedimento semelhante foi feito por Fortini, Braga e Freitas (2020) e Freitas, Silva e Teixeira (2020). 



12 
 

 

Em vista disso, as variáveis que exprimem características observáveis do agricultor e do 

estabelecimento familiar, como escolaridade e despesas com insumos, foram agregadas a nível 

de município e depois divididas pela quantidade de estabelecimentos familiares do respectivo 

município. Assim, elas passam a representar uma proporção para o município 𝑚 em questão, 

que será caracterizado como estabelecimento familiar representativo.  

Considerou-se inicialmente todos os municípios que apresentaram estabelecimentos 

agropecuários que declararam ter acessado o Pronaf. Em seguida, selecionou-se as variáveis a 

serem utilizadas no trabalho. Por se tratar de dados que contém informações sigilosas, alguns 

valores aparecem ocultados no SIDRA em diferentes variáveis, como área e VBP, em que se 

colocou um “X” em seu lugar. Assim, excluiu-se da amostra os municípios que apresentaram 

um “X” nessas e em outras variáveis utilizadas na base de dados nessa situação. 

Logo depois, criou-se a proporção das variáveis do Censo para se trabalhar com a ideia 

de estabelecimento familiar representativo. E por fim, para controlar as influências de outliers 

na base de dados construída, foram removidos 5% dos municípios no limite inferior e superior 

com base na proporção da variável VBP. Salienta-se que o tratamento dos dados foi feito tanto 

para AF quanto para as suas tipologias do Pronaf. Logo, se construiu três bases, cujos números 

de observações foram: AF com 4.210, Pronaf B com 2.470 e Pronaf V com 2.317. 

Del Grossi et al. (2019) explica que a delimitação da AF se deu com base na Lei n.º 

11.326/2006 e Decretos posteriores, além das definições utilizadas pelo Censo Agropecuário 

2006. Deste modo, pautados nas delimitações legais em conjunto com as informações coletadas 

pelo Censo e com um posterior tratamento dos dados, foi possível classificar o estabelecimento 

agropecuário como sendo ou não da agricultura familiar.  

Ao se analisar as tipologias do Censo Agropecuário 2017, tem-se que há o “Total”, que 

se refere a todos os estabelecimentos agropecuários recenseados. Em sua desagregação, tem-se 

as tipologias13 “Agricultura familiar - Não” e “Agricultura familiar – Sim”. Esta última é 

desagregada em “Pronaf B”, “Pronaf V” e “Não pronafiano”. Essas desagregações fazem 

referência aos agricultores com potencial de ser classificados em cada tipologia mencionada. 

Por exemplo, no caso dos agricultores classificados como “Pronaf B”, tais produtores 

são vistos com potencial de acesso ao Pronaf segundo os critérios para a construção dessa 

tipologia. Assim, a linha de crédito que melhor se encaixaria para esses agricultores seria o 

Pronaf Grupo “B”. O raciocínio é análogo para as demais tipologias da AF mencionadas. Diante 

disso, o presente artigo busca analisar a AF em geral e suas tipologias do Pronaf, com exceção 

da tipologia “Não pronafiano”, com o entendimento de que os agricultores classificados nela 

teriam o potencial de não acessar o Pronaf em comparação com as demais tipologias.  

Por fim, a respeito das variáveis utilizadas, tem-se que a descrição das mesmas se 

encontram no Quadro 1 no fim da subseção. Destaca-se aqui as variáveis climáticas. Entende-

se que elas podem interferir no estabelecimento familiar, principalmente no que se refere aos 

obstáculos que podem pôr ao acesso ao Pronaf. Deste modo, emprega-se anomalias14 climáticas 

na primeira etapa de estimações. Utilizou-se para a criação das anomalias a temperatura média 

mensal, em graus Celsius (C°), e a precipitação média mensal, em milímetros (mm), do período 

de 2006 a 2016. Tais informações foram provenientes da base de dados THRG, por meio da 

metodologia descrita por Sheffield, Goteti e Wood (2006).  

De acordo com Adamseged, Frija e Thiel (2019), não é apenas a quantidade total de 

chuva, por exemplo, que importa para a produção agrícola, mas também a forma como ela é 

regular e distribuída. Assim, calcula-se as anomalias climáticas para a década de 2006-2016 em 

 
13 Há também as tipologias em relação ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp). 
14 Para Angelocci e Sentelhas (2010), anomalia climática pode ser caracterizada quando variáveis meteorológicas, 

como temperatura, sofrem uma flutuação grande de um elemento em sua série climatológica em um determinado 

momento. Essa flutuação é representada por um forte desvio do padrão antes visto em suas variações. Os autores 

ressaltam que uma anomalia está comumente relacionada a um fator causal, podendo ter diversas origens. 
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relação ao ano de 2016, que antecede o Censo Agropecuário 2017, para analisar se os 

estabelecimentos foram impactados por essas anomalias em 2017. A equação (2) abaixo 

apresenta o cálculo15 da anomalia de temperatura. 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑚
2016 =

𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑚𝑒𝑑𝑚
2016 − 𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑚𝑒𝑑𝑚

2006−2016

𝑑𝑒𝑠𝑣_𝑝𝑎𝑑𝑚
2006−2016  (2) 

em que “𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑚𝑒𝑑𝑚
2016” se refere à temperatura média do ano de 2016 para o município 𝑚, 

enquanto “𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑚𝑒𝑑𝑚
2006−2016” e “𝑑𝑒𝑠𝑣_𝑝𝑎𝑑𝑚

2006−2016” se referem, respectivamente, à 

temperatura média e ao desvio-padrão da década de 2006-2016 para este mesmo município 𝑚. 

Raciocínio análogo é feito para a anomalia de precipitação. 

Quadro 1 – Descrição e fonte das variáveis a nível de município¹. 

Variável Descrição Fonte 

Homem Proporção de estabelecimentos cujo dirigente é homem. 

CA 

Proprietário Proporção de proprietários da terra dos estabelecimentos. 

Idade 

Proporção de estabelecimentos por grupos de anos de idade do 

dirigente (De 25 a menos de 35, de 35 a menos de 45, de 45 a menos 

de 55, de 55 a menos de 65, de 65 a menos de 75 e 75 ou mais). 

Escolaridade 

Proporção de estabelecimentos por grupos de escolaridade do 

dirigente (Superior ou Pós-Graduação, Ensino Médio, Ensino 

Fundamental completo e Ensino Fundamental incompleto). 

Alfabetizado Proporção de proprietários que declararam saber ler e escrever. 

Assistência técnica Proporção de estabelecimentos que acessaram assistência técnica. 

Associado à 

cooperativa 
Proporção de estabelecimentos associados a alguma cooperativa. 

Internet 
Proporção de estabelecimentos com acesso à internet para 

informações técnicas como proxy para acesso à internet. 

Solo Proporção de estabelecimentos que fazem preparo do solo. 

Prática agrícola 
Proporção de estabelecimentos que executam alguma prática 

agrícola na produção. 

VBP 
Proporção do Valor Bruto da Produção (VBP) (em mil R$) da soma 

da produção vegetal e animal (exceto agroindústria). 

Área Proporção da área (em ha), destinada à produção. 

Trabalho 

Proporção ponderada de homens e mulheres de 14 anos ou mais e 

de menores de 14 anos que compõem o total de pessoal ocupado e 

total de pessoal ocupado familiar na produção. 

Capital Proporção de tratores (em unid.) como proxy para capital. 

Despesas 

Proporção dos gastos (em mil R$) salários pagos, adubos, 

corretivos, sementes, mudas, agrotóxicos, medicamentos para 

animais, sal, ração, outros suplementos, compra de máquina e 

veículos, combustíveis, lubrificantes e energia elétrica. 

Lucratividade Diferença entre o VBP e as despesas com insumos como proxy. 

Grandes regiões 
Dummies regionais (Sul, Sudeste, Nordeste, e Centro-Oeste, sendo 

o Norte a região base). 

Temperatura Anomalia média de temperatura média (em ºC) para o ano de 2016. 
THRG 

Precipitação Anomalia média de precipitação (em mm) para o ano de 2016. 
Nota: ¹ = O município reflete a soma das informações dos estabelecimentos que se encontram em seu território. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário (CA) 2017 e Terrestrial Hydrology 

Research Group (THRG). 

 
15 A metodologia para adequar as variáveis climáticas para a análise de anomalias climáticas seguiu os passos de 

Adamseged, Frija e Thiel (2019). 



14 
 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Análises descritivas dos dados 

 A Tabela 1 traz o número de estabelecimentos com potencial de acesso ao Pronaf como 

também aqueles que de fato declararam ter acessado o Programa, classificados tanto como AF 

quanto como Pronaf B e Pronaf V para cada grande região e Brasil. A tipologia Pronaf V 

apresentou o maior número de observações. Ela também foi a que mais exibiu estabelecimentos 

familiares com acesso ao Pronaf em comparação ao público potencial, cerca de 17,16% do total. 

 No caso da AF, o Sul do Brasil teve mais acessos, com 16,60% em relação ao público 

potencial. A região Nordeste só ficou à frente do Norte, com 4,14% de acessos em relação ao 

público potencial. O baixo valor em relação às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pode ser 

justificado pelo número elevado de estabelecimentos agropecuários classificados como público 

potencial do Pronaf, que é quase a metade do total de estabelecimentos do Brasil.  

Tabela 1 – Número de estabelecimentos em relação ao acesso e o potencial de acesso ao 

Pronaf para a agricultura familiar (AF) e suas tipologias do Pronaf para as grandes regiões e 

Brasil, 2017. 

Tipologia 
Situação 

Pronaf 
N NE CO S SE Brasil 

AF 

(4.210) 

Potencial 384.594 1.133.715 215.544 591.412 635.629 2.960.894 

Acessou 12.017 46.961 12.065 98.149 48.828 218.020 

% de acesso 3,12% 4,14% 5,60% 16,60% 7,68% 7,36% 

AF –  

Pronaf V 

(2.470) 

Potencial 82.529 55.846 78.594 320.886 175.451 713.306 

Acessou 4.522 3.913 6.517 87.203 20.260 122.415 

% de acesso 5,48% 7,01% 8,29% 27,18% 11,55% 17,16% 

AF –  

Pronaf B 

(2.317) 

Potencial 170.459 760.402 69.210 144.006 215.097 1.359.174 

Acessou 2.478 29.376 2.086 4.223 11.344 49.507 

% de acesso 1,45% 3,86% 3,01% 2,93% 5,27% 3,64% 

Nota: Norte (N), Nordeste (NE), Centro-Oeste (CO), Sul (S) e Sudeste (SE); Nº de municípios entre parênteses. 

Fonte: Elaboração própria após o tratamento dos dados do Censo Agropecuário 2017. 

O Pronaf B concentra a maior parcela de estabelecimentos do Brasil, porém, a maior 

parte dos acessos se encontra no Pronaf V. O Nordeste concentra o maior número do público 

potencial do Pronaf B, embora a região apresente a menor quantidade de estabelecimentos que 

compõem o público potencial do Pronaf V. Ela concentra a maior fração de agricultores menos 

capitalizados do Brasil, onde muitos se situam abaixo da linha da pobreza rural (BIANCHINI, 

2015). Já o Sul é onde se situa mais agricultores mais capitalizados (MATTEI, 2014), sendo 

também a região com maior número de acessos em relação ao público potencial. 

A Figura 4 expõe o número de estabelecimentos agropecuários que acessaram o Pronaf 

segundo as tipologias Pronaf B e Pronaf V a nível de Unidade Federativa do Brasil. Os estados 

da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Piauí e Pernambuco concentraram, em 2017, o maior número 

de produtores classificados como Pronaf B. O estudo de Pires (2013) analisa o valor total dos 

contratos de crédito por grupos para as regiões do Brasil, no período 2000-2010, e observa que 

esses estados foram onde se predominou o público do Pronaf B, além do estado da Paraíba. 

Segundo o estudo, eles concentraram 76% dos contratos de crédito via Pronaf no Brasil. 

O alto número de acessos na Bahia e em Minas Gerais se dá pelo fato de que tais estados 

se destacam no número de acessos ao Pronaf Microcrédito B (PIRES, 2013). Destaca-se 

também que Minas Gerais é o único estado fora da região Nordeste a apresentar uma quantidade 

expressiva desses acessos. Há um número significativo de agricultores familiares com acesso 

ao Pronaf B, principalmente nas mesorregiões Norte e Vale do Jequitinhonha do estado mineiro. 
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Figura 4 – Número de estabelecimentos familiares que acessaram o Pronaf por Unidade 

Federativa do Brasil segundo as tipologias Pronaf B e Pronaf V, 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

Já em relação à tipologia Pronaf V, os estados que concentram a maior parcela de 

estabelecimentos familiares com acesso ao Pronaf são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O estado gaúcho, por exemplo, contém 43.554 

estabelecimentos classificados como Pronaf V, que declararam ter acessado o financiamento. 

Essa parcela é maior que a soma dos estabelecimentos das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte 

e Nordeste, o que demonstra a presença marcante do Rio Grande do Sul na agricultura familiar. 

Ressalta-se o destaque de Minas Gerais em ambas as tipologias do Pronaf. Para Pires 

(2013), a presença do estado nas duas tipologias é possível porque ele exibe tanto regiões que 

estão inseridas fortemente no foco de expansão capitalista, direcionadas principalmente para os 

mercados interno e externo, quanto regiões, como o Vale do Jequitinhonha, que apresentam um 

número significativo de agricultores em situação de pobreza. 

A Tabela 2 mostra a média (ou proporção) das variáveis em relação ao total de 

estabelecimentos familiares para a AF e suas tipologias do Pronaf a nível Brasil. Observa-se 

que os dados para os produtores classificados como AF demonstram que: 81,40% são homens, 

64,67% são proprietários do estabelecimento que dirige, 24,71% têm de 55 a 64 anos de idade 

e 77,30% declararam saber ler e escrever, enquanto 40,41% informaram ter somente o ensino 

fundamental incompleto. Apenas 11,97% declararam ser associado à cooperativa, 19,98% 

declararam ter recebido alguma assistência técnica e 10,09% informaram ter acesso à internet. 

Ao se observar as tipologias do Pronaf, os valores se diferenciam entre elas. A tipologia 

Pronaf B apresenta quase o dobro de estabelecimentos familiares em relação a tipologia Pronaf 

V. Tem-se que cerca de 90,27% dos agricultores Pronaf V são homens, ao passo que esse 

percentual cai para 76,70% para o Pronaf B. A respeito do nível de escolaridade, enquanto a 

Pronaf V apresenta o maior percentual de agricultores com graduação ou pós-graduação, 

4,44%, esse valor diminui para 2,06% para o Pronaf B. Cerca de 93,55% dos agricultores Pronaf 

V se declararam alfabetizados, enquanto 67,81% do Pronaf B informaram saber ler e escrever.  

Enquanto 45,47% dos agricultores Pronaf V informaram ter recebido algum tipo de 

assistência técnica, somente 9,26% do Pronaf B declararam tê-la recebido. A respeito da 

associação a cooperativas, 31,33% informaram ser associado, porém somente 4,07% do Pronaf 

B declararam tal associação. No que tange o acesso à internet, os agricultores Pronaf V 

apresentaram maior percentual, cerca de 19,50% contra 5,44% do Pronaf B. 
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As variáveis VBP, despesas com insumos, área e capital também apresentaram 

diferenças entre as tipologias. Por exemplo, os agricultores Pronaf B apresentaram uma média 

do VBP de R$ 4.960,00, enquanto para os agricultores Pronaf V esse valor foi de R$ 69.370,00. 

Em relação a área, tem-se que enquanto o Pronaf B teve uma média de 16,07 hectares, os 

agricultores do Pronaf V tiveram uma média quase duas vezes maior, cerca de 31,61 hectares. 

Tabela 2 – Proporção (ou média) das variáveis em relação ao total de estabelecimentos 

agropecuários da agricultura familiar (AF) e suas tipologias do Pronaf, Brasil, 2017. 

Variável AF 
AF –  

Pronaf V 

AF –  

Pronaf B 

Homem 81,40% 90,27% 76,70% 

De 25 a menos de 35 anos 8,15% 8,60% 8,63% 

De 35 a menos de 45 anos 16,25% 18,37% 15,68% 

De 45 a menos de 55 anos 23,37% 27,96% 21,09% 

De 55 a menos de 65 anos 24,71% 25,28% 24,04% 

De 65 a menos de 75 anos 17,41% 13,31% 18,83% 

De 75 anos ou mais 8,33% 4,96% 9,61% 

Graduação ou Pós-Graduação 3,18% 4,44% 2,06% 

Ensino Médio 13,14% 17,85% 10,03% 

Ensino Fundamental Completo 26,11% 31,67% 23,60% 

Ensino Fundamental Incompleto 40,41% 40,14% 40,35% 

Alfabetismo (Sabe ler e escrever) 77,30% 93,55% 67,81% 

Proprietário 64,67% 68,54% 63,72% 

Assistência técnica 19,98% 45,47% 9,26% 

Associado à cooperativa 11,97% 31,33% 4,07% 

Internet 10,09% 19,50% 5,44% 

Solo 55,81% 68,04% 52,10% 

Prática agrícola 55,90% 66,37% 53,67% 

Valor Bruto da Produção - VBP (em mil R$) R$ 29,08 R$ 69,67 R$ 4,96 

Área (em hectares) 22,48 ha 31,61ha 16,07 ha 

Despesas (em mil R$) R$ 12,21 R$ 28,34 R$ 3,71 

Capital (em unidades) 0,16 unid. 0,45 unid. 0,04 unid. 

Total de homens ocupados – 14 anos ou mais 1,68 1,88 1,55 

Total de mulheres ocupadas – 14 anos ou mais 0,59 0,65 0,59 

Total de menores de 14 anos ocupados 0,05 0,05 0,06 

Homens da família ocupados – 14 anos ou mais 1,39 1,48 1,33 

Mulheres da família ocupadas – 14 anos ou mais 0,57 0,61 0,58 

Menores de 14 anos da família ocupados 0,05 0,05 0,05 

Total de estabelecimentos agropecuários 2.960.894 713.306 1.359.174 

Total de estabelecimentos representativos 4.210 2.470 2.317 
Nota: Tanto o pessoal ocupado total quanto o familiar foram ponderados. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

6.2 Balanceamento por Entropia e testes de robustez16 

 Objetivou-se construir dois grupos, tratados e controle, em que a única diferença entre 

eles fosse o fato de o estabelecimento familiar ser ou não intensivo em relação ao acesso ao 

Pronaf, tanto para análise da AF como um todo quanto para as análises das tipologias Pronaf V 

e Pronaf B. Feito o pareamento dos grupos, por meio do Balanceamento por Entropia, 

constatou-se que as médias se aproximaram de forma significativa, sendo que em algumas 

 
16 Os resultados das estimações foram obtidos pelo software econométrico Stata 16. 
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variáveis as médias se tornaram iguais, segundo o Teste t de Igualdade de Médias17. Também 

foi verificado, através de outros testes, a robustez conjunta das variáveis empregadas na 

primeira etapa. Em síntese, pela Tabela 3, apurou-se a redução do valor médio do viés. 

 O teste do Pseudo R² apresentou redução expressiva para todos os níveis observados. 

Sienesi (2004) salienta a relevância de se verificar tal teste antes e depois do pareamento para 

analisar o poder de explicação das variáveis utilizadas no balanceamento. Para a autora, se logo 

depois do balanceamento essas variáveis não apresentarem diferenças significativas entre os 

dois grupos, o valor do Pseudo R² reduzirá de forma considerável, que foi o que aconteceu. 

Tabela 3 – Testes de robustez para cada nível de intensidade na análise do acesso ao Pronaf 

segundo a agricultura familiar e suas tipologias do Pronaf do Censo Agropecuário 2017. 

Tipologia 
(Obs.) 

Nível de 

Intensidade 
(Tratado) 

Amostra¹ 𝑷𝒔𝒆𝒖𝒅𝒐 𝑹𝟐 𝑳𝑹 > 𝒄𝒉𝒊𝟐 𝒑 > 𝒄𝒉𝒊𝟐 B R 

AF 
(4.210) 

1 
(1.107) 

NP 0,258 1.250,27 0,00 130,5* 2,57* 

P 0,000 0,00 1,00 0,0 1,05 

2 
(860) 

NP 0,312 1.328,01 0,00 150,6* 2,41* 

P 0,000 0,00 1,00 0,0 1,06 

3 
(651) 

NP 0,356 1.291,45 0,00 170,0* 2,09* 

P 0,000 0,00 1,00 0,2 1,09 

4 
(521) 

NP 0,373 1.173,53 0,00 180,9* 1,84 

P 0,000 0,00 1,00 0,3 1,07 

AF –  

Pronaf V 
(2.470) 

1 
(730) 

NP 0,324 972,21 0,00 158,9* 1,51 

P 0,000 0,02 1,00 0,7 1,31 

2 
(583) 

NP 0,362 976,67 0,00 175,2* 1,18 

P 0,000 0,00 1,00 0,1 1,18 

3 
(451) 

NP 0,388 909,87 0,00 190,5* 0,98 

P 0,000 0,00 1,00 0,2 1,20 

4 
(363) 

NP 0,397 818,63 0,00 198,1* 0,83 

P 0,000 0,00 1,00 0,4 1,13 

AF –  

Pronaf B 
(2.317) 

1 
(622) 

NP 0,102 275,60 0,00 81,1* 0,74 

P 0,000 0,04 1,00 1,1 1,07 

2 
(468) 

NP 0,117 273,68 0,00 89,7* 0,76 

P 0,000 0,00 1,00 0,0 1,02 

3 
(369) 

NP 0,116 236,38 0,00 91,2* 0,79 

P 0,000 0,00 1,00 0,0 0,89 

4 
(277) 

NP 0,139 235,24 0,00 103,8* 0,67 

P 0,000 0,00 1,00 0,1 0,73 
Nota: ¹ = Amostra pareada (P) e não pareada (NP); * = Se B > 25; R fora do intervalo [0,5;2]. Agricultura 

familiar (AF). 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

O teste da Razão de Verossimilhança (LR) traz que, após o balanceamento, as variáveis 

independentes se mostraram conjuntamente significativas. Isso indica uma queda considerável 

do viés após o pareamento, dado que os resultados do teste apresentaram uma queda expressiva 

entre o antes e o depois. O p-valor foi estatisticamente não significativo para todos os níveis 

após o balanceamento, não se rejeitando a hipótese nula de que as médias dos grupos são iguais.  

O valor B e a razão R de Rubin também auxiliam na avaliação da robustez. Rubin (2001) 

informa que B é o valor do número de desvios-padrão entre as médias das distribuições de x 

entre os grupos analisados, enquanto R é a razão das variâncias de x nesses grupos. Suas 

 
17 As médias e o teste de medias antes e depois do balanceamento não foram apresentadas porque há um limite de 

páginas para o artigo. Esses dados podem ser disponibilizados pelos autores em caso de solicitação.   
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recomendações são que B seja menor que 25 e que R se encontre dentro do intervalo fechado 

entre 0,5 e 2 para que o equilíbrio com robustez seja alcançado pelo balanceamento18. 

6.3 Impactos do acesso ao Pronaf sobre as variáveis de desempenho da agricultura 

familiar brasileira de forma geral e das suas tipologias do Pronaf 

a) Impactos do acesso ao Pronaf – Agricultura familiar (AF) como um todo 

Pela Tabela 4, percebe-se que os impactos não foram positivos e nem estatisticamente 

significativos em todos os níveis de intensidade para as medidas de desempenho analisadas da 

AF. Acredita-se que a média dessas medidas, em todos os níveis, seja mais influenciada pelo 

Pronaf V do que pelo Pronaf B. Logo, infere-se que essas influências estejam relacionadas com 

os impactos encontrados, o que torna necessário analisar a AF de forma mais detalhada. 

Percebe-se que tanto o VBP quanto a produtividade parcial do trabalho total 

apresentaram impactos positivos, como também um comportamento parabólico de U invertido 

entre seus níveis. Porém, observa-se que o impacto mais alto se encontra no nível mais alto, 

com menor número de estabelecimentos familiares intensivos. 

Ciaian, Falkowski e Kancs (2012) notam que as fazendas com acesso ao crédito 

apresentam impacto positivo na produção agrícola. Para Ziger (2013), o crédito rural tem o 

papel de aproximar o agricultor de outras políticas que visem estimular investimentos em 

tecnologias e em melhorias nas estruturas de suas propriedades. Freitas, Silva e Teixeira (2020) 

verificam que ser intensivo em acesso ao Pronaf aumenta o VBP do estabelecimento. Logo, 

esperava-se que o impacto positivo fosse maior no nível 1 para que um número maior de 

estabelecimentos familiares intensivos pudesse vivenciar o que Ziger (2013) expõe. 

Tabela 4 – Impactos do acesso ao Pronaf sobre as medidas de desempenho para cada nível 

de intensidade segundo a agricultura familiar, 2017, Brasil. 

Medida de desempenho Resultado 
Nível de intensidade 

1 2 3 4 

Valor Bruto da Produção 
EMTT 4,33% 4,52% 5,27% 4,97% 

Coeficiente 0,0433** 
(0,0212) 

0,0452** 
(0,0203) 

0,0527*** 
(0,0191) 

0,0497*** 
(0,0187) 

Produtividade Parcial da 

Terra 

EMTT -10,47% -8,03% -8,56% -7,91% 

Coeficiente -0,1047*** 
(0,0271) 

-0,0803*** 
(0,0259) 

-0,0856*** 
(0,0246) 

-0,0791*** 
(0,0237) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Total 

EMTT - 3,78% 5,22% 4,81% 

Coeficiente 0,0325NS 
(0,0220) 

0,0378* 
(0,0210) 

0,0522*** 
(0,0198) 

0,0481** 
(0,0194) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Familiar 

EMTT - - 3,77% 3,24% 

Coeficiente 0,0246NS 
(0,0217) 

0,0284NS 
(0,0206) 

0,0377* 
(0,0193) 

0,0324* 
(0,0190) 

Lucratividade 
EMTT - - - - 

Coeficiente -0,0018NS 
(0,0236) 

0,0011NS 
(0,0225) 

0,0087NS 
(0,0212) 

0,0303NS 
(0,0213) 

Nota: As medidas foram linearizadas. Efeito Médio de Tratamento sobre os Tratados (EMTT). Erros-padrão 

entre parênteses. Estatisticamente significativo a 1% (∗∗∗), a 5% (∗∗) e a 10% (∗); NS = Não significativo. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

 
18 Ressalta-se que para a AF e suas tipologias do Pronaf, o número de observações do grupo de controle não foi 

fixo. Optou-se por manter o grupo de controle variável, dado que manter esse grupo fixo pode vir a comprometer 

a relação entre os padrões de concentração de acesso ao Pronaf e os níveis de intensidade, além de superestimar 

os resultados dos impactos. Testou-se estimações considerando o grupo de controle fixo. Observou-se que os 

valores aumentaram para quase todas os níveis, além de se verificar problema de robustez. 
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O impacto sobre a produtividade parcial da terra foi negativo para todos os níveis, 

indicando que os estabelecimentos familiares intensivos se encontram em uma situação 

desfavorável. Magalhães et al. (2006) e Santos (2010) também encontram resultados negativos 

para essa produtividade dos agricultores que acessaram o Pronaf. Magalhães et al. (2006) 

indagam que o Programa tem incentivado uma maior ocupação extensiva da propriedade, 

porém sem haver elevação no mesmo ritmo da produção.  

Felema, Raiher e Ferreira (2013) destacam o cuidado ao se analisar variáveis de 

desempenho importantes em apenas um período do tempo, como a produtividade da terra. Para 

os autores, a produção agrícola é dependente de diferentes variáveis, principalmente as 

relacionadas com o clima, que afetam essa produtividade. Tem-se que as mudanças climáticas 

impactam, principalmente, os pobres agricultores do semiárido brasileiro (SIMÕES et al., 

2010), território que concentra a maior parte da região Nordeste, além do Norte do estado de 

Minas Gerais. As constantes irregularidades de chuvas, a falta de acesso à água e as secas 

recorrentes no semiárido (SIMÕES et al., 2010) acabam por afetar os níveis de produtividade 

e de produção desses agricultores familiares. Margulis et al. (2010) expõem que a produtividade 

por hectare é muito baixa na agricultura semiárida brasileira, o que contribui para justificar os 

impactos negativos para a produtividade parcial da terra na Tabela 4. 
Moreira, Silveira e Motter (2014) observam que alguns agricultores, que acessam o 

Pronaf B, vendem toda a criação de animais no final do período de concessão do crédito como 

forma de pagar o empréstimo feito. Segundo os autores, esses agricultores não conseguem 

extrair dessa criação rendimentos que superassem à subsistência, devido às dificuldades 

impostas pelas condições climáticas desfavoráveis na produção e o receio da inadimplência. 

Em relação à produtividade parcial do trabalho total, tem-se que os impactos foram 

positivos em todos os níveis, mas estatisticamente significativos nos níveis 2, 3 e 4. Em seu 

estudo, Magalhães et al. (2006) constatam um resultado positivo para essa medida, porém não 

estatisticamente significativo. Santos (2010) encontra um resultado negativo. Segundo a Tabela 

4, a produtividade parcial do trabalho familiar também apresentou todos os impactos positivos, 

porém apenas os níveis 3 e 4 se mostraram com valores estatisticamente significativos.  

Souza et al. (2019), que investigam as diferenças regionais de tecnologia na agricultura 

familiar, com base no Censo Agropecuário 2006, destacam que a falta de acesso ao crédito rural 

é um limitante para a adoção de tecnologias na produção e observam alguns pontos sobre a 

produtividade do trabalho. Os autores evidenciam que em regiões onde as opções de ocupação 

de trabalho se restringem ao estabelecimento familiar, como na região Nordeste, o motivo tende 

a ser o baixo custo de oportunidade da mão de obra dos membros da família do agricultor. 

Assim, essas propriedades tendem a apresentar maior disponibilidade de mão de obra, ao passo 

que a produtividade do trabalho tende a ser baixa. Já em outros locais como a região Sul, os 

autores acreditam que eles podem estar relacionados com situações que elevam esse custo de 

oportunidade, o que deixa mais evidente a necessidade da adoção de tecnologias para elevar a 

produtividade do trabalho. Neste sentido, tem-se que esses pontos observados podem contribuir 

para compreender melhor os resultados dessas medidas para as tipologias Pronaf B e Pronaf V. 

b) Impactos do acesso ao Pronaf – Tipologia “Agricultura familiar – Pronaf V” 

De acordo com a Tabela 5, o impacto sobre o VBP se mostrou positivo para todos os 

níveis analisados, embora haja quedas sucessivas do nível 1 até o 4. Isso sugere que os impactos 

de ser intensivo pioram à medida que a concentração no acesso aumenta até o nível mais alto. 

Os resultados sinalizam que um maior impacto positivo pode ser obtido por um maior número 

de estabelecimentos familiares intensivos no nível 1 do que no nível 4. Isso pode ser favorável 

para o setor agropecuário, uma vez que, através da Figura 2, é possível observar que na 

intensidade 1 há estabelecimentos familiares intensivos em todas as regiões do Brasil. 
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A produtividade parcial da terra, embora tenha apresentado impactos positivos em todos 

os níveis, nenhum se mostrou estatisticamente significativo. Tem-se que nos estabelecimentos 

familiares com grandes áreas, há a necessidade de sistemas extensivos de produção que exigem 

baixa mão de obra, e que, consequentemente, levam a uma menor produtividade da terra 

(GUANZIROLI et al., 2001; SOUZA et al., 2019). Assim, pode-se compreender tal resultado 

para os estabelecimentos familiares intensivos classificados como Pronaf V, que tendem a 

possuir uma área maior do que àqueles classificados como Pronaf B, como visto na Tabela 2. 

Os impactos sobre as produtividades parciais do trabalho total e do trabalho familiar se 

mostraram positivos para todos os níveis. Eles apresentam um comportamento parabólico, 

diminuindo do nível 1 até o 3 e depois aumentando no nível 4. Percebe-se que os impactos no 

menor e no maior nível foram próximos. Observa-se, por fim, que assim como a produtividade 

parcial da terra, a lucratividade não apresentou nenhum impacto estatisticamente significativo. 

Tabela 5 – Impactos do acesso ao Pronaf sobre as medidas de desempenho para cada nível 

de intensidade segundo a tipologia Pronaf V da agricultura familiar, 2017, Brasil. 

Medida de desempenho Resultado 
Nível de intensidade 

1 2 3 4 

Valor Bruto da Produção 
EMTT 5,12% 4,86% 4,56% 4,53% 

Coeficiente 0,0512*** 
(0,0104) 

0,0486*** 
(0,0101) 

0,0456*** 
(0,0097) 

0,0453*** 
(0,0094) 

Produtividade Parcial da 

Terra 

EMTT - - - - 

Coeficiente 0,0086NS 
(0,0246) 

0,0133NS 
(0,0230) 

0,0118NS 
(0,0210) 

0,0078NS 
(0,0198) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Total 

EMTT 4,96% 4,66% 4,19% 5,02% 

Coeficiente 0,0496*** 
(0,0138) 

0,0466*** 
(0,0132) 

0,0419*** 
(0,0127) 

0,0502*** 
(0,0124) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Familiar 

EMTT 4,06% 4,01% 3,23% 3,81% 

Coeficiente 0,0406*** 
(0,0116) 

0,0401*** 
(0,0111) 

0,0323*** 
(0,0106) 

0,0381*** 
(0,0104) 

Lucratividade 
EMTT - - - - 

Coeficiente 0,0085NS 
(0,0105) 

0,0037NS 
(0,0101) 

-0,0105NS 
(0,0096) 

-0,0118NS 
(0,0095) 

Nota: As medidas foram linearizadas. Efeito Médio de Tratamento sobre os Tratados (EMTT). Erros-padrão 

entre parênteses. Estatisticamente significativo a 1% (∗∗∗); NS = Não significativo. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

c) Impactos do acesso ao Pronaf – Tipologia “Agricultura familiar – Pronaf B” 

Segundo a Tabela 6, todos os impactos sobre as medidas de desempenho se mostraram 

negativos. Tem-se que esses impactos dão indícios de que o estabelecimento ser intensivo no 

acesso ao Pronaf B não é favorável para a melhora do seu desempenho produtivo. 

Os impactos sobre o VBP apresentaram quedas do nível 1 até o 3, com exceção do visto 

no nível 4, que não foi estatisticamente significativo. Já os impactos sobre a produtividade 

parcial da terra se mostraram menos negativos à medida que se eleva os níveis, indicando que 

o nível mais alto, apresenta uma situação menos desfavorável. Já os impactos sobre as 

produtividades parciais do trabalho total e do trabalho familiar e a lucratividade apresentaram 

um comportamento parabólico, diminuindo do nível 1 até o 3 e depois aumentando no nível 4. 

Esses resultados estão ligados a diferentes questões, que vão além de ser simplesmente 

produtivas, principalmente para os estabelecimentos familiares que se encontram no Nordeste. 

Por exemplo, Silva, Correa e Neder (2007) notam que os agricultores do Pronaf B das regiões 

nordestinas mais carentes se encontram em uma situação mais preocupante para o acesso ao 

crédito do que os agricultores do Pronaf B em localidades mais carentes da região Sul. Estes, 

na visão dos autores, tendem a ter uma maior facilidade no acesso, apesar das dificuldades.  
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Anjos et al. (2009) destacam um maior nível de inadimplência encontrado para o grupo 

B do Pronaf. Os autores observam que os agricultores do Nordeste apresentam um nível de 

inadimplência mais elevado do que as demais regiões. Eles acreditam que esses agricultores 

exibem uma estrutura administrativa muito precária e baixa escolaridade, além de se 

encontrarem em mercados com grande fragmentação, se comparados aos agricultores sulistas. 

Tabela 6 – Impactos do acesso ao Pronaf sobre as medidas de desempenho para cada nível 

de intensidade segundo a tipologia Pronaf B da agricultura familiar, 2017, Brasil. 

Medida de desempenho Resultado 
Nível de intensidade 

1 2 3 4 

Valor Bruto da Produção 
EMTT -2,54% -3,04% -3,56% - 

Coeficiente -0,0254* 
(0,0139) 

-0,0304** 
(0,0138) 

-0,0356*** 
(0,0138) 

-0,0202NS 
(0,0136) 

Produtividade Parcial da 

Terra 

EMTT -8,71% -7,78% -7,39% -6,99% 

Coeficiente -0,0871** 
(0,0348) 

-0,0778** 
(0,0346) 

-0,0739** 
(0,0348) 

-0,0699** 
(0,0347) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Total 

EMTT -4,25% -4,90% -5,34% -3,08% 

Coeficiente -0,0425** 
(0,0171) 

-0,0490*** 
(0,0170) 

-0,0534*** 
(0,0169) 

-0,0308* 
(0,0164) 

Produtividade Parcial do 

Trabalho Familiar 

EMTT -3,56% -4,37% -5,19% -3,76% 

Coeficiente -0,0356** 
(0,0162) 

-0,0437*** 
(0,0161) 

-0,0519*** 
(0,0162) 

-0,0376** 
(0,0158) 

Lucratividade 
EMTT -15,77% -18,31% -20,02% -14,87% 

Coeficiente -0,1577*** 
(0,0432) 

-0,1831*** 
(0,0430) 

-0,2002*** 
(0,0437) 

-0,1487*** 
(0,0423) 

Nota: As medidas foram linearizadas. Efeito Médio de Tratamento sobre os Tratados (EMTT). Erros-padrão 

entre parênteses. Estatisticamente significativo a 1% (∗∗∗), a 5% (∗∗) e a 10% (∗); NS = Não significativo. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 2017. 

Pires (2013) acredita que não será apenas o Pronaf que será responsável pelo 

desenvolvimento dos agricultores enquadrados no Pronaf B. Para o autor é preciso mais que 

uma política de crédito rural para integrar esses agricultores na economia nacional, que tentam 

se incluir, tanto na sociedade quanto no mercado, primeiramente como cidadãos brasileiros.  

Aquino e Schneider (2015) observam que a maioria dos estabelecimentos agropecuários 

do Pronaf B não possuem, por exemplo, condições básicas de infraestrutura para protegerem 

seus rebanhos de animais dos efeitos negativos que o clima causa no Nordeste, além de poucos 

possuírem fontes fixas de água para períodos mais secos. Souza et al. (2019) destacam que as 

limitações enfrentadas pelos agricultores mais pobres, como a escassez de terra e de recursos 

financeiros, somadas à dificuldade de acessar o crédito rural, limita a adoção de tecnologia por 

parte desses produtores, o que tende a levar a uma baixa produtividade do trabalho. 

Na visão de Júnior (2021), é preciso uma melhor articulação e integração do Pronaf com 

outros tipos de ações/programas, como assistência técnica e políticas de comercialização, além 

do acesso à terra, água, documentação e serviços básicos. Para o autor, isso permitiria, por 

exemplo, ampliar o interesse de uma parcela de agricultores que, em um primeiro instante, não 

se pré-dispõe a buscar pelo Pronaf por não ter condições básicas de vida e de produção.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo se propôs em mensurar os impactos do acesso ao Pronaf sobre algumas 

variáveis de desempenho dos estabelecimentos familiares do Brasil, como a produtividade 

parcial da terra. A análise da agricultura familiar de forma agregada e desagregada, por meio 

das tipologias Pronaf V e Pronaf B, se mostrou uma contribuição importante para a literatura. 

Constatou-se que alguns impactos não apresentaram sinais esperados e nem significância 
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estatística, como a produtividade parcial da terra, com impactos negativos para a AF, e a 

lucratividade, com nenhum impacto significativo estatisticamente para o Pronaf V. 

Observou-se que os resultados para a AF tiveram influência do Pronaf V, visto que os 

valores das variáveis de resultado do Pronaf V influenciam na média das variáveis de resultado 

da AF. Logo, analisar a AF apenas de forma agregada pode levar a conclusões incorretas. Nota-

se também que os impactos negativos para o Pronaf B acendem a luz de que o crédito pode 

estar sendo utilizado de forma inadequada e/ou ineficiente, o que tende a não contribuir para a 

melhora socioeconômica e produtiva do agricultor, de sua família e de seu estabelecimento. 

A estratégia do uso de quatro níveis de intensidade se mostrou assertiva. Ela se apresenta 

como outra contribuição da pesquisa para a literatura, dado que permite analisar tanto o 

comportamento dos impactos do Pronaf quanto a existência de possíveis padrões de 

concentração no acesso ao Programa com dados mais recentes, do Censo Agropecuário 2017. 

Percebeu-se que algumas medidas não apresentaram impactos com comportamento 

linear e sim parabólico, corroborando com Briggeman, Towe e Morehart (2009), que 

observaram que o impacto da restrição de crédito pode ser não linear. Desse modo, tem-se um 

diferencial entre o presente artigo e os demais estudos da literatura sobre o Pronaf. 

A respeito da concentração no acesso ao Pronaf, verificaram-se padrões mais evidentes 

na região Sul para a AF e para a tipologia Pronaf V, à medida que passa do nível 1 para o 4. Já 

para a tipologia Pronaf B, notou-se padrões mais presentes nas regiões Nordeste, Centro-Oeste 

e no Norte do estado de Minas Gerais, conforme se eleva os níveis de 1 para 4. Assim, com 

dados mais recentes, tem-se que a concentração no acesso ao Pronaf ainda vigora no Brasil. 

Por tanto, ao compreender a sua importância para a agricultura familiar, o presente 

estudo reconhece que o Pronaf é um programa que deve ser reavaliado de forma constante, na 

busca de uma melhor efetividade de seus resultados. Porém, compreende-se a necessidade de o 

Pronaf atuar de forma mais integrada com outras políticas e ações, como a assistência técnica 

e extensão rural, para que o agricultor familiar consiga melhorar suas condições 

socioeconômicas e produtivas em um universo marcado por significativas heterogeneidades.  

Entende-se que atuações integradas podem contribuir para a redução dos riscos de 

inadimplência, principalmente para a maior parcela de agricultores, com potencial de acesso ao 

Pronaf B. Desse modo, com os resultados aqui encontrados, reconhece-se a importância de se 

reavaliar a política de financiamento do Pronaf, especialmente para a inclusão desses 

agricultores mais pobres, em que muitos se encontram até mesmo abaixo da linha da pobreza. 

Por isso, urge rever diferentes pontos do Pronaf, como: (1) as exigências contratuais dos 

empréstimos, que mais impõem barreiras do que facilitações, principalmente quando o 

agricultor se encaixa nos grupos de renda mais baixa, como o Pronaf B; (2) os valores dos 

contratos, que muitas das vezes são baixos, não estando de acordo com o real quadro social e 

produtivo do agricultor, como observado nas regiões Nordeste e Norte do estado de Minas 

Gerais; e (3) a postura das instituições financeiras, que ainda tendem a preferir financiar os 

agricultores mais capitalizados, estruturados tecnologicamente e com processos produtivos 

mais dinâmicos, representados pelos agricultores Pronaf V, concentrados na região Sul. 

Em síntese, acredita-se que o artigo contribui para o debate sobre o Pronaf e seus 

impactos na agricultura familiar, ressaltando a necessidade de se investigar esse relevante 

segmento no Brasil de forma mais aprofundada. Recomenda-se para estudos futuros uma 

análise regional para o Norte do estado de Minas Gerais e as regiões Nordeste e Sul do Brasil, 

com dados do Censo Agropecuário 2017 a nível do produtor. Essas regiões expõem 

contrapontos significativos dentro do universo da AF brasileira, o que tende a trazer reflexões 

importantes para dentro do planejamento e atuação da política de financiamento do Pronaf. 

Por fim, cita-se algumas limitações do artigo. A primeira foi a impossibilidade de 

acessar os microdados do Censo Agropecuário 2017 a nível de agricultor, que teve de ser 

contornada. Porém, mesmo diante disso, compreende-se que os resultados encontrados sejam 
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relevantes para o debate sobre o Pronaf. Outro ponto é que esse Censo não investigou o motivo 

dos produtores não terem acessado o crédito rural. Essa informação esteve no Censo anterior e 

é vista como importante para entender a real situação do crédito rural no Brasil. Assim, infere-

se que sua ausência é julgada como uma limitação mais desse Censo do que do presente estudo. 
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