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RESUMO: 
O presente estudo teve como objetivo analisar as perspectivas profissionais  dos 
agricultores familiares que participam do Programa Biodiesel do Ceará.  O Estudo foi 
realizado nos municípios cearenses de Boa Viagem, Canindé, Itatira, Quixadá, 
Quixeramobim, Pedra Branca, Quiterianópolis e Tauá e baseia-se em dados primários 
resultantes de entrevistas diretas junto aos agricultores familiares, por meio da aplicação de 
questionários de pesquisa realizada em duas etapas Janeiro/ 2008 e Janeiro/2009. Para a 
análise foi construído um Índice de Perspectivas Profissionais e realizadas comparações 
em quatro situações distintas a) agricultores familiares beneficiados antes e após um ano 
do programa, b) agricultores familiares não beneficiados antes e após um ano do programa, 
c) agricultores beneficiados e não beneficiados antes do programa (Janeiro/2008), d) 
agricultores beneficiados e não beneficiados após um ano do programa (Janeiro/2009). Os 
principais resultados apontaram para a existência de diferença significativa entre os grupos 
comparados. Os agricultores beneficiados encontram-se em melhor situação que os não 
participantes do Programa Biodiesel do Ceará. O Programa Biodiesel do Ceará pode 
promover mudanças nas perspectivas profissionais no curto prazo. 
Palavras-chave: Biodiesel. Agricultura familiar . Mamona. Políticas públicas. 
 
ABSTRACT: 
This study aimed at analyzing the employment opportunities of family farmers who 
participated in the Program of Biodiesel from Ceara. The study was conducted in the state 
of Ceara in cities like Boa Viagem, Canindé, Itatira, Quixadá, Quixeramobim, Pedra 
Branca, Quiterianópolis and Tauá and was based on secondary data obtained from the 
research institutes and primary data from direct interviews with the farmers, by the 

                                                 
1 Pesquisa realizada com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. 
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application of questionnaires in research conducted in two stages in January 2008 and 
January 2009. For the analysis was created an Index of Employment Opportunities and 
made comparisons  in four different situations a) farmers benefit before and after a year of 
the program, b) do not benefit family farmers before and after a year of the program, c) 
farmers benefited and not benefited before the program (January 2008), and d) not 
benefited and benefited farmers after one year of the program (January 2009). The main 
results pointed to significant difference between groups. The benefited farmers are in better 
position than non-participants. It is therefore concluded that the Program Biodiesel from 
Ceara can promote Employment Opportunities change in the short term.  
Keywords: Biodiesel. Family agriculture , Castor bean, Public policies.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar de seu papel como fornecedora de alimentos básicos para a sociedade, 
durante muitos anos a agricultura familiar e camponesa foi preterida pelas principais 
políticas agrícolas, o que contribuiu para agravar as diferenças no meio rural e os 
problemas econômicos e sociais enfrentados pelo segmento. Na tentativa de reverter esse 
cenário e como forma de atender às pressões de movimentos sociais, o Governo Federal 
vem desenvolvendo estratégias diferenciadas para os agricultores familiares. Como 
iniciativa de destaque tem-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) instituído em 1995, com o objetivo de promover as capacidades 
produtivas dos agricultores familiares por meio do acesso ao crédito e dinamizar a 
economia no meio rural, no sentido da promoção do bem-estar coletivo (TONNEAU et al., 
2005).  

Outros programas estão sendo implantados em níveis federal e estadual, tendo em 
comum a busca por mais qualidade de vida na zona rural. Dentre estes programas, pode-se 
destacar o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), que objetiva a 
implementação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, da produção e 
uso de Biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via 
geração de emprego e renda (PNPB, 2008).  

Na esfera estadual foi implementado em 2007 o Programa Biodiesel do Ceará, 
concebido com o propósito principal de incentivar o cultivo de mamona e girassol pela 
agricultura familiar. Como conseqüência estabeleceu-se a expectativa de geração de 
emprego e renda e assim, a possibilidade de tornar o programa um instrumento de inclusão 
social de seus beneficiários. No entanto, para que o programa seja efetivo se faz necessário 
romper a baixa adesão por parte dos agricultores, os quais associam o cultivo da mamona a 
problemas como os riscos de envenenamento dos animais, dificuldade de comercialização, 
assistência técnica e capacitação deficiente. Além disso, nota-se a ausência de políticas 
claras e consistentes e de divulgação do Programa, que ainda se encontra em fase de 
estruturação pelo Governo do Estado, sendo objeto de discussão em fóruns e seminários 
com técnicos de instituições afins. 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo é identificar a potencialidade do 
Programa Biodiesel do Ceará para melhorar as perspectivas profissionais dos agricultores 
familiares. Caso tal potencial seja observado acredita-se que poderá ser usado como 
argumento para aumentar a adesão dos agricultores familiares ao programa.  
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Por fim, é importante ressaltar que se trata de uma verificação do potencial do 
programa, uma vez que, por se tratar de uma iniciativa recente torna-se precipitada a 
avaliação definitiva de seus impactos. 

 
2 A PRODUÇÃO DE MAMONA E A INCLUSÃO SOCIAL DA AGRIC ULTURA 
FAMILIAR  

 
A agricultura familiar é um importante segmento do setor agropecuário brasileiro 

que pode ser assim definido: 
 A agricultura familiar é uma forma de produção na qual predomina a 

interação entre gestão e trabalho; são os agricultores familiares que dirigem o 
processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho 
familiar, eventualmente complementado pelo trabalho assalariado (SAF, 2007, 
p.1). 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, no Brasil existem 4.367.902 
estabelecimentos rurais familiares, ocupando uma área de 80,25 milhões de hectares, e 
807.587 estabelecimentos patronais, ocupando uma área de 250 milhões de hectares. Os 
agricultores familiares representam 84,4% do total de estabelecimentos rurais, ocupam 
24,3% da área e são responsáveis por 40% do Valor Bruto da Produção Agropecuária 
Nacional (VPB). Produzem 30% do VPB da pecuária de corte, 58% da pecuária de leite, 
59% dos suínos, 50% das aves, 34% do arroz, 70% do feijão, 87% da mandioca, 46% do 
milho, 21% do trigo, 16% da soja e 38% do café. Estes números mostram a importância da 
agricultura familiar para a produção de alimentos no Brasil (IBGE, 2009).  

A agricultura familiar é um segmento do setor agropecuário brasileiro, de suma 
importância social, produtiva e ambiental para a sociedade, principalmente no que diz 
respeito à produção de alimentos e à geração de empregos. Entretanto, sua definição 
muitas vezes se depara com diversos conceitos, sendo chamada de pequena agricultura, 
agricultura de subsistência, camponesa, entre outras denominações, onde se confunde o 
modo de fazer agricultura com o seu porte. De acordo com estudos realizados por um 
projeto conjunto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 
considerou-se estabelecimento integrante da agricultura familiar, aquele cuja gestão dos 
trabalhos fica a cargo do próprio produtor rural, que utiliza mais a mão-de-obra familiar 
que a contratada (EVANGELISTA, 2000; TONNEAU et al., 2005).  

Segundo Veiga (1996 apud EVANGELISTA, 2000), ao contrário do que muitos 
pretendem a agricultura comercial não se opõe à familiar e sim à agricultura de 
subsistência ou autarcia (auto-suficiência econômica de uma nação e por extensão de um 
estabelecimento agrícola), que não se caracterizam como agricultura familiar, uma vez que 
esta participa das vendas e não ignora o mercado.  

A agricultura familiar é diversificada e apresenta variadas estratégias produtivas, ou 
seja, sistemas produtivos diversificados, não especializados, e com processos graduais de 
intensificação das práticas agrícolas são mais compatíveis com a lógica da grande maioria 
dos agricultores familiares (LAMARCHE apud CARVALHO et al., 2007). A diversidade 
de culturas num sistema produtivo propicia um melhor aproveitamento dos recursos 
naturais disponíveis (integração de atividades) e permite a escolha de culturas que 
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maximizem a utilização da força de trabalho familiar que é mais vantajosa (CARVALHO 
et al., 2007). 

Segundo dados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), a agricultura familiar é responsável, hoje, por 77% da ocupação no meio rural.  
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) sinalizou que para cada 
operação de financiamento do PRONAF (no ano de 2003, 1,147 milhão de contratos, o 
equivalente a R$ 3,8 bilhões) estaria sendo garantida a manutenção de três empregos e a 
geração de 0,58 ocupações. O que demonstra o grande potencial para geração de emprego 
e renda da agricultura familiar. Caracteriza-se também por sua forte capacidade de 
adaptação às evoluções do ambiente econômico em que se insere. 

 Enquanto mero produtor de mercadorias e não de produtos diferenciados e com 
maior valor agregado (como requer a produção de oleaginosas para a cadeia produtiva do 
biodiesel), o agricultor familiar desenvolve com freqüência estratégias que se chocam, 
aparentemente, com suas principais características, diversificação e intensidade em 
trabalho. Desenvolve culturas intensivas em insumos industriais, torna-se um produtor 
especializado, substitui o trabalho familiar por máquinas. Dessa forma, as práticas 
diferenciadas da produção familiar, que vão da inserção em cadeias produtivas à produção 
de alimentos básicos ou ao desenvolvimento de produtos diferenciados voltados a nichos 
de mercado, bem como as estratégias de sobrevivência centradas no autoconsumo e restrito 
contato com o mercado, são fortemente influenciadas pelos contextos econômicos em que 
o agricultor familiar encontra-se inserido, pela maior ou menor disponibilidade de 
diferentes condições e dotações de terra, água e força de trabalho familiar e pelos serviços 
e programas de apoio a que tem acesso (TONNEAU; SABOURIN, 2007).  

O progresso da agricultura familiar no Brasil requer soluções intensivas em 
conhecimento e trabalho, porém poupadoras de capital, energia fóssil e recursos naturais 
escassos, como a água no semi árido, além da necessidade de desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas à modernização das produções de subsistência, com o objetivo de 
aumentar os rendimentos e promover atividades de socialização e inclusão - estratégias que 
façam com que os jovens, homens e mulheres do campo sintam-se úteis, motivados e 
produtivos no meio onde vivem, evitando-se o êxodo rural prematuro e excessivo que 
contribui para a geração de problemas sérios e de difícil solução no meio urbano (SACHS, 
2004).  

A maioria dos agricultores familiares do semi árido brasileiro pratica sistemas 
agrícolas de subsistência e de agricultura parcialmente mercantil. Nessa região, 59% dos 
estabelecimentos familiares possuem área inferior a cinco hectares, enquanto 81% 
possuem até 20 hectares. A renda não monetária representa pouco mais da metade da renda 
total desses estabelecimentos, onde boa parte dos produtores familiares (52,2%) recebe 
uma renda agrícola ínfima (FAO/INCRA, 2000). No meio rural do Ceará é notória a 
importância da renda proveniente dos programas de transferência de renda e 
aposentadorias. Esse conjunto de fatores ressalta a importância de estratégias de geração de 
emprego e renda para as economias locais. 

Tendo em vista que a agricultura familiar do Semi Árido, especialmente a 
nordestina, é diversificada e que suas estratégias de produção são fortemente influenciadas 
pela forma de acesso, qualidade e disponibilidade dos recursos naturais (água e acesso à 
terra), as políticas públicas de inserção dos agricultores familiares nordestinos na cadeia 
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produtiva do agrodiesel, por meio do fornecimento de oleaginosas, devem 
necessariamente, aprofundar o conhecimento dos principais sistemas produtivos praticados 
pela agricultura familiar dessa região: sistema de subsistência, sistema parcialmente 
mercantil e sistemas integralmente voltados ao mercado, considerando as peculiaridades 
das diversas tipologias existentes nesse segmento, a fim de definir a forma mais adequada 
de inserção da produção de oleaginosas nesses diferentes sistemas, de acordo com cada 
situação e realidade (CARVALHO et al., 2007).  

Na Região Nordeste 89% dos estabelecimentos rurais (2.187.295) são de base 
familiar, esses estabelecimentos detêm 37% da área são responsáveis por 50% do Valor 
Bruto da Produção (VPB). Resultado de uma menor eficiência relativa e de uma maior 
desarticulação em comparação com as outras regiões, o Nordeste apesar de contar com a 
maior parcela dos estabelecimentos familiares do país (50%), bem como a maior fração de 
área (35,5%), tem baixa participação no Valor Bruto da Produção (VPB) nacional, 
correspondente a apenas 11,74% (IBGE, 2009; FRANÇA et al., 2009).  

Nas áreas mais pobres do Nordeste brasileiro existe um vasto segmento da 
agricultura familiar do país que não consegue firmar-se economicamente em virtude do 
ambiente social que a vincula ao mercado, onde predomina a figura do atravessador ou de 
um restrito meio de escoamento da produção, dificultando as relações de comercialização, 
haja vista as reduzidas oportunidades existentes em nível local e regional no que tange à 
comercialização dos produtos, aquisição de insumos, acesso às informações etc. O que 
justifica uma política ativa do Estado e da sociedade no sentido de ampliar as 
oportunidades e escolhas desse público, por meio do acesso a um conjunto de condições 
que alterem o ambiente institucional local e regional tais como: acesso a terra, organização 
dos agricultores familiares em cooperativas ou associações, aumento do círculo de relações 
dos agricultores familiares com a sociedade, novas relações entre agricultores e mercado, 
ampliação do acesso ao crédito, investimentos públicos em infra-estrutura e serviços, 
principalmente em educação e formação (ABRAMOVAY, 1998; ABRAMOVAY, 1999). 

As políticas públicas para o agricultor familiar do Nordeste ainda não foram 
capazes de promover a inclusão social dos que fazem essa categoria. Embora apresente 
resultados produtivos muitas vezes expressivos, boa parte desses produtores nordestinos 
encontra-se em situação de vulnerabilidade social e pobreza. Nessa região, de 40 a 60% 
dos estabelecimentos familiares, normalmente, possuem áreas inferiores a 5 hectares. No 
estado do Ceará, 58% dos estabelecimentos da agricultura familiar quase não recebem 
renda agrícola e desenvolvem majoritariamente atividades de subsistência. Em média, 
apenas 5% dos agricultores familiares nordestinos alcançam faixas mais elevadas de renda 
e praticam sistemas produtivos mais mercantilizados (CARVALHO et al., 2007).  

As condições impróprias para o cultivo de algumas culturas, no entanto, 
apresentam-se propícias para a plantação de oleaginosas como a mamona e o girassol, para 
o agrodiesel, cuja produção no Ceará está concentrada na agricultura familiar. Apesar do 
Ceará, ser um dos estados nordestinos com maior tradição na cultura da mamona, que entre 
os anos 1960 e 1970 era uma importante cultura desenvolvida pelos agricultores familiares 
do sertão central, hoje a mamona vem sendo plantada da mesma forma que há 30 anos 
atrás, ou seja, sem análise e recomposição dos solos, técnicas de convivência com 
irregularidades climáticas, adubação química ou orgânica, apenas sementes selecionadas e 
às vezes utilização do trator para preparo do solo, esbarrando em resultados produtivos 
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completamente dependentes das condições naturais e das características do inverno, que 
quando não é favorável as produtividades são muito baixas – 300 a 400 Kg por hectare, 
com frustrações de safra freqüentes (CARVALHO et al., 2007).  

Ainda que a mamona seja uma cultura conhecida da maioria dos agricultores 
familiares cearenses, esses produtores vivenciam uma mistura de desconfiança e esperança 
de que a oleaginosa se torne, a partir da estabilização do Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel (PNPB), uma garantia de emprego e desenvolvimento local, portanto de 
inclusão social, haja vista o não cumprimento pelas indústrias produtoras desse 
agrocombustível, das promessas de compra da mamona, bem como do pagamento de um 
preço que lhes garanta um lucro mínimo no fornecimento dessa matéria-prima 
(WILKINSON; HERRERA, 2008). 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Fonte dos dados 

 
A Metodologia adotada na presente pesquisa utilizou dados primários, que foram 

obtidos a partir da aplicação de questionários de pesquisa junto aos agricultores familiares 
beneficiados e aos não beneficiados pelo Programa Biodiesel do Ceará nos oito principais 
municípios produtores de mamona no Estado: Boa Viagem, Canindé, Itatira, Quixadá, 
Quixeramobim e Pedra Branca, na macrorregião do Sertão Central e Quiterianópolis e 
Tauá, na macrorregião Sertão dos Inhamuns. Em cada município foram aplicados 10 
questionários para cada grupo de agricultores familiares, ou seja, foram entrevistados 10 
agricultores familiares beneficiados e 10 não beneficiados pelo Programa em cada 
município, totalizando 160 questionários.  

A coleta desses dados aconteceu em duas etapas. A primeira ocorreu em janeiro de 
2008 com a aplicação de 160 questionários junto aos beneficiários e não beneficiários do 
Programa Biodiesel do Ceará. Enquanto a segunda foi realizada em janeiro de 2009, com a 
aplicação de mais 160 questionários junto ao mesmo grupo entrevistado inicialmente. 
 
3.2 Métodos de análise 

 
Durante todo o período da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico em 

livros, periódicos, revistas especializadas e web com o objetivo de obter informações 
relativas ao tema estudado. Segundo Gil (1999), este tipo de pesquisa se caracteriza como 
exploratória, pois busca conhecimentos relacionados às variáveis a serem estudadas. Os 
métodos adotados na análise são descritos a seguir. 

 
3.2.1 Análises tabular e descritiva 

 
A análise dos dados obtidos através dos questionários é de natureza, qualitativa e 

quantitativa, realizada a partir de gráficos e tabelas e medidas de estatística descritiva. 
Segundo Gil (1987), trata-se de técnicas estatísticas empregadas com o objetivo de 
organizar os dados da pesquisa e apresentá-los de forma clara e condensada. 
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3.2.2 O Índice de Perspectivas Profissionais para os agricultores familiares 
 

Primeira etapa: Escolha dos indicadores  
 
A escolha dos indicadores de perspectivas profissionais foi feita a partir de uma 

ampla revisão bibliográfica que levou a: Acesso ao crédito, Participação em cursos de 
capacitação e Acesso à Assistência Técnica. A estes indicadores foram atribuídos escores, 
o que permitiu o cálculo do Índice de Perspectivas Profissionais (IPP).  

A operacionalização dos escores foi feita considerando o menor valor, atribuído 
à condição menos desejável e o maior valor atribuído a melhor situação quanto ao 
indicador em questão.  
 
Segunda etapa: Transformação dos indicadores em índices 

A mensuração das perspectivas profissionais foi realizada por meio do cálculo 
do Índice de Perspectivas Profissionais (IPP) para cada agricultor familiar entrevistado. 
Esse índice é o resultado da média aritmética simples dos indicadores calculado através da 
seguinte expressão: 

 
 
 

Sendo: 

IPPj = Índice de Perspectivas Profissionais do j-ésimo agricultor  
Eij = escore do i-ésimo indicador, obtido pelo j-ésimo agricultor entrevistado; 
i = 1, 2, ..., m; representa os indicadores. 
j = 1, 2, ..., n; representa os agricultores entrevistados 
Emaxi = escore máximo do i-ésimo indicador. 

 
Os IPPj foram calculados nas seguintes situações: 

� Para o grupo de agricultores beneficiados pelo programa (em janeiro de 2008) 
� Para o grupo de agricultores não beneficiados pelo programa (em janeiro de 2008) 
� Para o grupo de agricultores beneficiados pelo programa (em janeiro de 2009) 
� Para o grupo de agricultores não beneficiados pelo programa (em janeiro de 2009) 

Adotou-se a seguinte classificação para os grupos analisados em termos de 
nível de perspectivas profissionais: 
0,000 ≤ IPP < 0,300  →  ruim 
0,300 ≤ IPP < 0,500  →  regular 
0,500 ≤ IPP < 0,700  →  bom 
0,700 ≤ IPP ≤ 1,000  →  ótimo 

 
3.2.3 Comparação entre os grupos 

 
Esta pesquisa foi realizada a partir de uma amostra o que aponta a necessidade 

de testes de hipóteses para inferências populacionais. Assim, na comparação entre os 

∑=
m

i i

ij
j E

E

m
IPP
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índices de perspectivas profissionais dos agricultores entrevistados foram utilizados testes 
de hipóteses para comparação entre duas médias. Por se tratar de variável intervalar foi 
adotado teste “t” de Student para dados pareados no caso das análises “antes” e “depois” 
do programa e teste “t” de Student para dados não pareados no caso da comparação entre 
agricultores beneficiados e não beneficiados pelo programa. 

Em ambos os testes foram adotadas as seguintes hipóteses: 
• Hipótese nula    0:0 =− siH µµ , não existe diferença entre os índices de perspectivas 

profissionais dos grupos na situação analisada; 
• Hipótese alternativa    0: ≠− siaH µµ , existe diferença entre os índices de 

perspectivas profissionais dos grupos na situação analisada. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Espera-se que o Programa Biodiesel do Ceará contribua aumentar as perspectivas 
profissionais  dos seus beneficiários uma vez que tem como objetivo direto a geração de 
emprego e renda. Nesta perspectiva é aceitável supor, que o referido programa venha a 
ser,inclusive,  uma estratégia de inclusão social.  
 
4.1 Índice de Perspectivas Profissionais dos beneficiários e não beneficiários do 
Programa Biodiesel do Ceará. Etapa 1 - Janeiro/ 2008 

 
A análise a seguir tem o propósito de descrever as condições dos beneficiários e 

não beneficiários do Programa Biodiesel do Ceará no período inicial da pesquisa, janeiro 
de 2008. 

O grupo de agricultores familiares beneficiados, conforme Figura 1 à esquerda, 
apresentou um índice de inclusão da dimensão perspectivas profissionais, classificado 
como bom, destacando-se para esse resultado os indicadores acesso à assistência técnica e 
acesso ao crédito, enquanto que o indicador acesso à capacitação alcançou o nível regular. 

 

  

Figura 1 – Indicadores de perspectivas profissionais dos beneficiários e não beneficiários 
do Programa Biodiesel do Ceará. Etapa 1 - Janeiro/ 2008 
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A análise comparativa entre o índice de perspectivas profissionais dos dois 
grupos, beneficiados e não beneficiados pelo Programa sugere uma diferença significativa, 
sendo o primeiro classificado como bom e o segundo como ruim. Analisando-se os 
resultados obtidos em cada indicador verifica-se também uma diferença favorável ao 
público beneficiado em todos os indicadores analisados. Por se tratar de um período inicial 
da pesquisa não se pode atribuir a melhor condição do grupo de beneficiários ao Programa 
Biodiesel do Ceará. 

Destaca-se ainda que o índice de perspectivas profissionais por município para 
o grupo dos beneficiários, demonstrado na Figura 2, aponta um nível de classificação 
considerado bom em seis, dos oito municípios, destacando-se o município de Canindé, que 
obteve um índice considerado ótimo, na primeira etapa da pesquisa. 

 

  

Figura 2 – Índices de Perspectivas Profissionais dos beneficiários e não beneficiários do 
Programa Biodiesel do Ceará nos municípios pesquisados. Etapa 1 - Janeiro/ 2008 

 
A comparação entre os índices de perspectivas profissionais por município 

entre os grupos beneficiados e não beneficiados pelo Programa Biodiesel do Ceará aponta 
para uma diferença considerável, tendo em vista que o público beneficiado de seis dos oito 
municípios que compõem a área de estudo obteve uma classificação variando de boa a 
ótima e dois com índice regular, enquanto para o público dos não beneficiários esse índice 
variou de ruim a regular, sendo que em todos os municípios, seu resultado foi inferior a 
0,40.  
 
4.2. Índice de Perspectivas Profissionais dos beneficiários e não beneficiários do 

Programa Biodiesel do Ceará. Etapa 2 - Janeiro/ 2009 
 
Semelhante ao observado na etapa 1, os índices de perspectivas profissionais 

obtidos para os dois grupos, Figura 3, revelou visível diferença nos resultados obtidos, 
tendo o grupo composto por agricultores familiares beneficiados, apresentado uma situação 
mais favorável em relação ao grupo de não beneficiados nessa segunda etapa da pesquisa, 
tanto em relação aos indicadores, quanto ao índice de perspectivas profissionais. O que 
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sinaliza que a adesão ao Programa pode ter sido um facilitador para a inclusão dos 
agricultores. 
 

  

Figura 3 – Indicadores de perspectivas profissionais dos beneficiários e não beneficiários 
do Programa Biodiesel do Ceará. Etapa 2 - Janeiro/ 2009. 

A comparação dos resultados dessa dimensão por município, também aponta 
para uma situação mais favorável para o grupo de beneficiários em relação ao grupo dos 
não beneficiados nos oito municípios, nessa etapa da pesquisa, conforme pode ser 
observado na Figura 4. 

 

  
Figura 4 – Índices de Perspectivas Profissionais dos beneficiários e não beneficiários do 
Programa Biodiesel do Ceará nos municípios pesquisados. Etapa 2 - Janeiro/ 2009 

 
4.3 Comparações das dimensões do índice de inclusão social  

 
Comparando-se os índices perspectivas profissionais obtidos nas duas etapas da 

pesquisa, Tabela 1, constatou-se que no grupo composto pelos agricultores familiares 
beneficiados houve, a um nível de confiança de 5%, diferença significativa e para melhor 
no nas perspectivas profissionais. 
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Tabela 1 – Diferenças entre os índices nos períodos Jan/2008 e Jan/2009 para beneficiados 
e não beneficiados do Programa Biodiesel do Ceará. 

Dimensões 

Beneficiados Não Beneficiados 

Jan-
08 

Jan-
09 

Variaçã
o 

(%) 

Sig 
Jan-
08 

Jan-
09 

Variaçã
o 

(%) 

Sig 

Índice de Perspectivas 
Profissionais 0,58 0,66 13,61 0,03** 0,25 0,26 2,61 0,83 
Nota: * significativa a 1%, ** significativa a 5%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
No grupo dos não beneficiados não houve mudanças significativas nas 

perspectivas profissionais nos dois períodos, ou seja, não há evidência estatística para se 
rejeitar a hipótese nula de que não existe diferença entre os índices destas dimensões entre 
janeiro/2008 e janeiro/2009. 

A análise comparativa dos resultados obtidos para os índices de perspectivas 
profissionais  entre os grupos beneficiários e não beneficiários do Programa nas duas 
etapas da pesquisa está apresentada na Tabela 2. Pode-se afirmar que em janeiro/2008, 
houve diferença significativa entre os índices. Verificou-se que as diferenças entre os 
índices mostraram-se mais favoráveis para o grupo dos beneficiários do Programa.  
 
Tabela 2 – Diferenças entre grupos de beneficiários e não beneficiários do Programa 
Biodiesel do Ceará nos períodos Jan/2008 e jan/2009. 

Dimensões 
Janeiro - 2008 Janeiro - 2009 

Ben Não 
Ben 

Difere
nça 

Sig Ben Não 
Ben 

Diferen
ça 

Sig 

Índice de Perspectivas 
Profissionais 0.58 0.25 0.33 0.00* 0.66 0.26 0.41 0.00* 

Nota: * significativa a 1%, ** significativa a 5%, *** significativa a 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Segundo os resultados dos testes de hipóteses pode-se inferir que o Programa 
Biodiesel do Ceará contribuiu para melhorar as perspectivas profissionais de seus 
beneficiários. Em janeiro de 2009, o índice perspectivas profissionais apresentou diferença 
significativa entre os dois grupos de agricultores familiares em estudo, sendo que essa 
diferença mostrou-se mais favorável ao grupo dos beneficiários do Programa. 

 
5 CONCLUSÃO 

 
O Programa Biodiesel do Ceará enquanto política pública que objetiva a 

geração de emprego e renda no meio rural visando à inclusão social da agricultura familiar 
no Ceará poderá vir a ser um instrumento catalisador do processo de inclusão social desse 
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segmento, dado o seu potencial de criar perspectivas profissionais. No entanto, a partir, de 
uma ampla pesquisa exploratória nota-se a necessidade de superar alguns desafios: 
- Intensificar e ampliar a abrangência das ações de assistência técnica e extensão rural 

e a disseminação de conhecimentos e informações junto ao público-alvo do 
Programa; 

- Facilitar a articulação sistêmica de todos os integrantes da cadeia produtiva do 
Biodiesel/ mamona; 

- Promover capacitação dos agricultores familiares beneficiários do Programa, 
especialmente com enfoque em projetos de produção em grupo, incentivando o 
associativismo/ cooperativismo nos assentamentos rurais, a fim de facilitar a 
comercialização dos produtos; 

- Aprimorar e intensificar o desenvolvimento científico e tecnológico para o setor; 
- Integrar as ações das instituições envolvidas no desenvolvimento do Programa no 

sentido de trabalhar de forma articulada potencializando os esforços para um objetivo 
conjunto, integrado e equilibrado.  
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