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RESUMO 

 

O crédito rural abrange recursos destinados a custeio, investimento e comercialização, sendo 

o principal instrumento da política agrícola brasileira. Entretanto, a ausência de direitos de 

propriedade sobre a terra é um fator controverso que gera, por sua vez, restrição de crédito, 

dado ser este um ativo utilizado como garantia. Tal restrição é marcadamente severa 

particularmente ao grupo de pequenos agricultores que, no Brasil, possuem o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) como única política pública a 

eles destinada. Com efeito, essa dissertação tem por objetivo responder a duas perguntas: qual 

o impacto da posse da terra do agricultor familiar sobre o acesso ao crédito rural? E qual o 

impacto do crédito rural na produção do Nordeste? O trabalho está estruturado em dois 

capítulos. O primeiro capítulo, intitulado “O impacto da posse da terra do agricultor familiar 

sobre o acesso ao crédito rural”, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios de 2014, avaliou o impacto da posse da terra das denominadas “Pessoas 

Potencialmente Classificadas como Agricultor Familiar” (PPCAF) com respeito o acesso ao 

crédito rural no Brasil. Para tanto, fez-se uso dos métodos de balanceamento por entropia e 

Propensity Score Matching, e analisou-se então a sensibilidade de modo a averiguar a 

robustez dos resultados em face das variáveis omitidas. De acordo com os resultados obtidos, 

a posse da terra está inequívoca e positivamente relacionada ao crédito rural, com destaque 

para a região Sudeste. Em contraste, os resultados referentes às regiões Sul e Centro-Oeste 

não se revelaram estatisticamente significantes. O segundo capítulo, intitulado “Crédito rural 

e produção no semiárido e não semiárido do Nordeste brasileiro”, estimou o impacto do 

crédito rural destinado aos agricultores familiares (Pronaf) sobre a produção das lavouras 

temporárias na região, discriminando o impacto nas regiões de clima semiárido e não 

semiárido. A base de dados foi obtida por intermédio das seguintes fontes: PAM, IBGE, BCB, 

MDA e INMET; no período de 2012 a 2017, devido à disponibilidade de dados, e estes foram 

analisados com a aplicação de métodos para dados em painel com efeitos fixos. Os resultados 

mostraram que o crédito rural apresentou um efeito positivo sobre a eficiência da produção 

(valor bruto da produção/área plantada) durante o período de tempo analisado. Contudo, este 

resultado se mostrou válido apenas para o Nordeste, em geral, e para os municípios que se 

encontram na região semiárida, já que para o grupo não semiárido os resultados não foram 

estatisticamente significantes. 

Palavras-chave: Crédito rural. Agricultura familiar. Posse de terra.   

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Rural credit includes resources for funding, investment and marketing, being the main 

instrument of Brazilian agricultural policy. However, the absence of property rights over land 

is a controversial factor that, in turn, generates credit restrictions, since this is an asset used as 

collateral. Such restriction is markedly severe, particularly for the group of small farmers 

who, in Brazil, have the National Program for Strengthening Family Agriculture (PRONAF) 

as the only public policy aimed at them. In effect, this dissertation aims to answer two 

questions: what is the impact of family farmers' land tenure on access to rural credit? And 

what is the impact of rural credit on production in the Northeast? The work is structured in 

two chapters. The first chapter, entitled “The impact of family farmer land tenure on access to 

rural credit”, based on the microdata from the 2014 National Household Sample Survey, 

assessed the impact of land tenure by the so-called “Potentially Classified People as a Family 

Farmer ”(PPCAF) with respect to access to rural credit in Brazil. For this purpose, entropy 

balancing and Propensity Score Matching methods were used, and sensitivity was then 

analyzed in order to ascertain the robustness of the results in the face of the omitted variables. 

According to the results obtained, land tenure is unequivocal and positively related to rural 

credit, with emphasis on the Southeast region. In contrast, the results for the South and 

Center-West regions were not statistically significant. The second chapter, entitled “Rural 

credit and production in the semi-arid and non-semi-arid regions of northeastern Brazil”, 

estimated the impact of rural credit for family farmers (Pronaf) on the production of 

temporary crops in the region, discriminating the impact in regions with a semi-arid climate. 

and not semi-arid. The database was obtained from the following sources: PAM, IBGE, BCB, 

MDA and INMET; in the period from 2012 to 2017, due to the availability of data, and these 

were analyzed using methods for panel data with fixed effects. The results showed that rural 

credit had a positive effect on production efficiency (gross value of production / planted area) 

during the analyzed period of time. However, this result proved to be valid only for the 

Northeast, in general, and for the municipalities that are in the semiarid region, since for the 

non-semiarid group the results were not statistically significant. 

Keywords: Rural credit. Family farming.  Land tenure. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

  

Os objetivos da política de crédito rural consistem em estimular os investimentos 

e ajudar no custeio da produção e comercialização de produtos agropecuários. Ou seja, a 

política de crédito rural cumpre um papel fundamental: ela ampara e possibilita aos 

produtores melhor investirem na lavoura, além de minimizar o risco econômico gerado 

principalmente pelas condições naturais e da conjuntura econômica (BUAINAIN et al., 

2007). 

Mesmo cumprindo um papel central no desenvolvimento do setor agropecuário, o 

crédito rural apresenta características bastante peculiares. No entendimento de Feijó (2015), 

dentre as principais características está o fato segundo o qual o mercado de crédito não opera 

nos termos de um desenho competitivo, além de ser segmentado e apresentar restrições 

informacionais.  

Em razão de tais características, o acesso aos recursos do crédito rural ocorre sob 

diversas restrições e a um custo relativamente elevado para muitos demandantes. Com efeito, 

operações de crédito, no meio rural, enfrentam grandes dificuldades para se concretizarem. 

Dadas estas dificuldades, a intervenção governamental, nesses mercados, por meio de 

programas de crédito rural é bastante comum. 

Outro fator que pode impor restrições importantes ao crédito rural é a ausência de 

direitos de propriedade bem definidos, conforme aduzido por Besley (1995). Os imóveis que 

não possuem a formalização da posse de terra não servem para serem utilizados como 

garantias de empréstimos às entidades financeiras, o que restringe o acesso dos menos 

favorecidos ao mercado de crédito (DE SOTO, 2000). 

A propósito, uma das principais atuações das políticas de crédito rural está na 

redução das desigualdades de acesso. Agricultores familiares que possuem propriedades 

menores, e menor poder econômico, teriam acesso bastante limitado ao mercado de crédito 

sem a oferta promovida por tais políticas. 

No Brasil, desde a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 

1965, a política de crédito rural passou a ser o principal instrumento da política agrícola 

brasileira. A partir de então, a oferta de crédito a taxas de juros subsidiadas tornou-se 

fundamental para o processo de modernização agrícola brasileira, no aumento da 

produtividade do setor, porém, de forma heterogênea, ao priorizar principalmente os médios e 

grandes produtores rurais localizados nas regiões Sul e Sudeste (COMIN; MULLER, 1986; 

VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Contudo, o período de 1980 até meados de 1990 é 
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marcado pelo processo inflacionário, pela crise fiscal do Estado, pela abertura comercial e 

pela redução na oferta do crédito, tornando-se um período difícil para os produtores, 

sobretudo, os de pequeno porte (COELHO, 2001). 

Ora, ante a necessidade de estabelecer linhas de crédito mais acessíveis aos 

agricultores familiares, foi criado, em 1995, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). O argumento central empregado à época dava conta de que 

os produtores familiares, descapitalizados e com baixa produtividade, não estariam em 

condições de tomar recursos a taxas de mercado para realizar os investimentos em 

modernização e elevação da produtividade (GUANZIROLI, 2007).  

Tendo em vista os aspectos antes aludidos, o projeto em pauta apresenta duas 

propostas de pesquisa em face do crédito rural no Brasil. A primeira delas tem como objetivo 

estimar o impacto do direito de propriedade de pessoas potencialmente classificadas como 

agricultor familiar relativamente ao acesso ao crédito rural. Procura-se corroborar com a tese, 

frequente na literatura e bastante influente, segundo a qual os agricultores que não são 

portadores legais de suas terras sofrem maior restrição às linhas de crédito vigentes. Ora, os 

resultados decorrentes da análise em curso podem se revelar úteis no instante em que 

evidencia as variáveis de interesse da política agrária e fundiária com a política de crédito 

rural voltada ao setor agropecuário. 

De particular relevância é o papel do crédito rural na promoção do crescimento da 

produtividade no setor agropecuário, em especial a produção da agricultura familiar. Com 

efeito, a segunda proposta da investigação em pauta objetiva estimar o efeito do crédito rural 

sobre a produção agropecuária tendo como referência os municípios da região Nordeste, 

caracterizada pelo predomínio da agricultura familiar. Uma vantagem conspícua dessa 

segunda proposta é a de que ela discrimina onde é razoável discriminar: na análise será 

considerada a separação dos municípios nordestinos que se localizam ou não na região do 

semiárido. O intuito desta discriminação é buscar evidências de uma dinâmica diferenciada da 

agropecuária no semiárido e de efeitos diferenciados do crédito rural. 

Com base nas propostas antes aludidas, não obstante a literatura já existente, mas 

o recurso a análise aqui apresentada é suficiente para dar uma ideia geral daquilo que se 

pretende, quando, por exemplo, evidencia novas informações relativamente ao acesso ao 

crédito rural e os impactos deste sobre a produtividade agrícola. Como destacado, a análise 

tem como foco a agricultura familiar tal qual praticada no Nordeste brasileiro. 
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2 O IMPACTO DA POSSE DA TERRA DO AGRICULTOR FAMILIAR SOBRE O 

ACESSO AO CRÉDITO RURAL 

 

2.1 Introdução 

 

A terra é tida como um ativo reúne alguns aspectos importantes. A escassez é o 

principal destes, pois a oferta de terras pode ser considerada fixa. Além disso, também pode 

ser tomada por sua durabilidade e imobilidade, sendo um mercado secundário bem 

desenvolvido. Em conjunto, tais aspectos fazem da terra um ativo economicamente 

importante, nomeadamente o de ser fator produtivo, e também reserva de valor e garantia em 

contratos de crédito. 

A propriedade da terra rural, no entendimento de Feijó (2015), constitui o ativo 

básico do homem do campo, e sempre foi muito concentrada no Brasil. Trata-se de uma 

herança da antiga estrutura agrária da grande propriedade, da época colonial, que perdura até 

os dias de hoje. Além da forte concentração, o acesso à terra por grande parte dos pequenos 

produtores rurais, que constituem o segmento denominado como agricultura familiar, é 

bastante precário.  

A dificuldade na aquisição da terra onde trabalham diversos agricultores 

familiares é decorrente, em grande medida, da falta da titularidade. Direitos de propriedade 

que nem sempre estão claramente estabelecidos acarretam riscos e empecilhos ao pleno 

desenvolvimento da atividade econômica nas áreas rurais. Dentre estes empecilhos está o 

acesso ao mercado de crédito rural. 

O acesso ao crédito rural, por sua vez, também é bastante restrito. Historicamente, 

a escassez de crédito e os elevados custos são apontados como os principais entraves para o 

acesso de pequenos agricultores, em particular os agricultores familiares. O acesso 

significativo por parte de agricultores familiares só veio a se concretizar com a criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995 

(GUANZIROLI, 2007). 

Como aponta Feijó (2015), o problema das garantias ou colaterais do crédito é 

outro elemento-chave em programas de crédito direcionados aos pequenos agricultores. 

Consequentemente, porque não possuem a titularidade de suas terras, a esses agricultores é 

praticamente impossível oferecer colaterais como garantia do resgate da dívida. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo estimar o impacto do acesso à 
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propriedade de pessoas potencialmente classificadas como agricultor familiar sobre o crédito 

rural, procurando corroborar com a literatura, visto que, entre os trabalhos já existentes na 

literatura, e dado a importância do crédito rural para o desenvolvimento agropecuária, não se 

tem um estudo que mensure os impactos da posse de terra sobre o crédito. Para cumprir com 

este propósito, emprega-se o suplemento contido na base de microdados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (2014), e para estimar o impacto serão utilizados os métodos de 

entropia proposto por Hainmueller (2012), e Propensity Score Matching (PSM), e, por fim, a 

análise de sensibilidade pelos limites de Rosenbaum (2004) com o intuito de verificar a 

robustez dos resultados. 

O trabalho está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na segunda 

seção, é feita uma breve revisão da literatura acerca dos direitos de propriedade e crédito 

rural. Em seguida, a base de dados e a metodologia a ser utilizada são apresentadas. Na quarta 

seção, constam os resultados da avaliação do impacto. Por fim, as considerações finais 

sintetizam os principais pontos abordados ao longo do trabalho. 
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2.2 Revisão da Literatura 

2.2.1 A posse da terra e o acesso ao crédito rural 

 

São escassos os trabalhos que avaliam o impacto dos direitos de propriedade em 

áreas rurais sobre o acesso ao crédito, ou mesmo fazem essa associação. Ainda assim, os 

trabalhos existentes não apontam para um consenso sobre a relação entre estas duas variáveis. 

A ideia básica da relação entre a posse da terra, dada pela formalização do direito 

de propriedade, e o acesso ao crédito é que, geralmente, os contratos de empréstimos não se 

caracterizam apenas pelas taxas de juros, mas também pelas exigências de garantias por parte 

dos mutuantes. Com efeito, os mutuários pobres (ou com poucos bens) possuem maior 

propensão a ter acesso negado a empréstimos, por não possuírem garantias suficientes para 

oferecer aos credores (DE SOTO, 2000; FIELD e TORERO, 2006). 

Em mercados competitivos com informações completas, o acesso aprimorado a 

garantias reduz o prêmio de risco e, portanto, a taxa de juros dos empréstimos. Por outro lado, 

na presença de assimetrias de informações, o uso de garantias pode reduzir acesso ao crédito 

ao minimizar os efeitos de problemas de agência (FIELD e TORERO, 2006). Ora, no meio 

rural, a posse da terra gera uma garantia dada pelo produtor ao mercado. 

Besley (1995) apresenta um tratamento formal a respeito dos efeitos dos direitos 

de propriedade sobre incentivos ao investimento. A principal premissa do modelo apresentado 

por este autor é que, uma melhor definição dos direitos à terra reduz os custos de execução de 

uma eventual hipoteca e até a taxa de juros de equilíbrio. E como a taxa de juros é igual à 

produtividade marginal do capital investido na terra, o investimento é estimulado. 

Em uma análise empírica, Besley (1995) também verificou os benefícios dos 

direitos de propriedade referentes aos domicílios agrícolas em Wassa e Anloga, ambos em 

Gana, na África. Os resultados mostram que as famílias sem garantias sobre os diretos de 

propriedade de seus imóveis tendem a investir menos em ativos duráveis. Dessa forma, os 

direitos de propriedade implicam no aumento da segurança na ocupação e, em consequência, 

dos investimentos na agricultura. 

Feder et al. (1988) e Barslund e Tarp (2008) verificaram um efeito positivo da 

regularização da propriedade e sobre o acesso ao crédito. Por outro lado, Migot-Adholla et al. 

(1991) e Carter e Olinto (2003) estimaram um efeito pouco significativo dessa relação. 

Feder et al. (1988) compararam a disponibilidade de crédito em áreas com e sem 

direitos de propriedade formalizados na Tailândia e obtiveram um efeito positivo de áreas 

tituladas sobre acesso ao crédito e aos investimentos, com efeitos de 52% a 521%, em que o 
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efeito do título foi menor nos mercados informais de crédito quando comparados ao mercado 

formal, que exige garantias. 

Ao analisarem dados de Gana, Quênia e Ruanda, Migot-Adholla et al. (1991) 

argumentaram que o resultado não significativo do acesso ao crédito para os proprietários 

com título de posse ocorreu devido a ausência de um sistema de crédito nesses países. No 

Paraguai, Carter e Olinto (2003) observaram uma relação positiva apenas para os médios e 

grandes proprietários, sendo que a titulação não apresentou resultado significativo para os 

pequenos proprietários. Já Barslund e Tarp (2008), no Vietnã, ao utilizarem uma variável 

dummy de modo a captar o efeito da propriedade, estimaram uma relação positiva entre a 

demanda por crédito rural e a posse de terra registrada em cartório. 

Em geral, observa-se que na literatura internacional, o efeito do título de 

propriedade sobre o crédito rural é pouco significativo; e em alguns casos os resultados não 

são conclusivos. Portanto, com o intuito de inovar a literatura já existente, este trabalho tem 

por finalidade detectar a magnitude do impacto dos direitos de propriedade sobre o crédito 

rural no Brasil. 

No caso brasileiro, outro fator importante a ser considerado diz respeito à 

distribuição fundiária. Em uma perspectiva histórica, a concentração de terras no Brasil 

sempre foi elevada. Um dos marcos fundiários brasileiros mais importantes foi a promulgação 

da Lei de Terras de 1850 que, segundo Benatti (2003), introduziu a noção de propriedade 

privada no país e, infelizmente, contribuiu para a consolidação dos latifúndios em vez de 

democratizar o acesso à terra. A Lei de Terras se fez importante por representar um primeiro 

fator de explicação da desigualdade fundiária no Brasil, fazendo com que a parcela da 

sociedade exclusa do acesso à terra também fosse a onerada com um menor número de 

direitos (HOLSTON, 2013). 

Proposto e realizado pelo Estado por meio de medidas jurídicas, o processo de 

regularização fundiária legitima as propriedades que se encontram em situação de posses ou 

com posses irregulares. Dessa forma, a regularização fundiária tem como principal objetivo a 

promoção da segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor familiar, facilitando o 

acesso a políticas públicas, e, assim, buscam combater a pobreza rural. Além disso, é uma 

importante condição para o bem-estar principalmente do pequeno agricultor rural ao aumentar 

a segurança da ocupação e dos incentivos ao investimento em ativos duráveis na propriedade. 

Ademais, também reduz custos de transação e proporciona ganhos com o comércio; eleva o 

valor da terra dada como garantia e diminui as restrições ao crédito (REIS; OLIVEIRA, 2017; 

MIELITZ NETO, 2010; BESLEY, 1995; FIELD, 2003). 
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Com base nos dados de edições do Censo Agropecuários levadas a campo pelo 

IBGE, referentes ao período de 1950 e 1995, Gasques e Conceição (1999) mostram que a 

concentração fundiária permanece quase inalterada ao longo da segunda metade do século 

XX. Ao empregarem o Índice de Gini para a distribuição de propriedade da terra, os autores 

evidenciam que o valor do referido indicador era de 0,84, em 1950, e de 0,856, em 1995. Em 

1995, as maiores desigualdades são observadas nas regiões Nordeste (Índice de Gini de 

0,859), Centro-Oeste (0,831) e Norte (0,82), enquanto os menores foram calculados para as 

regiões Sul (0,742) e Sudeste (0,767). 

Feijó (2015), no entanto, alerta que uma melhor comparação é realizada utilizando 

uma escala geográfica menor, ao nível de microrregiões. Nesse caso, é possível observar que 

a terra é menos concentrada em áreas de menor significado econômico ou onde existe uma 

tradição de agricultura familiar de propriedades médias e pequenas. São os casos das regiões 

semiáridas no Nordeste e microrregiões de agricultura camponesa no sul do país. 

Por sua vez, Chaddad (2017) destaca a heterogeneidade e apresenta evidências a 

respeito das diferenças regionais da agricultura brasileira. De posse dos dados do Censo 

Agropecuário de 2006, o autor destaca que a região Nordeste possui o maior número de 

estabelecimentos, sendo estes menores que a média nacional. A região Sul também é 

caracterizada por um grande número de estabelecimentos menores. No entanto, enquanto a 

grande maioria das propriedades agropecuárias da região Nordeste sobrevivem de forma 

precária não se beneficiando da modernização da agricultura brasileira; os produtores do Sul 

do país se organizam por meio de cooperativas, obtendo melhor acesso à tecnologia, ao 

crédito e aos mercados. 

  

2.2.2 Aspectos históricos do crédito rural no Brasil e do PRONAF 

 

Devido às dificuldades de concretizar operações de crédito no meio rural, 

frequentemente os governos intervêm nesses mercados por meio de programas de crédito. 

Historicamente, o crédito tem sido o instrumento central da política agrícola, e costuma ser 

retratado como algo benéfico, nomeadamente o de promover avanços no desenvolvimento 

social e econômico, proporcionando ganhos de produtividade e aumentos de renda (ANTÃO e 

CAMPANHOLO, 2011). 

No Brasil, a formalização de instrumentos de crédito rural teve início em 1931, 

com a criação do Departamento do Café, em que o Governo Federal passou a financiar as 

compras do café através do Banco do Brasil. Assim, a Carteira de Crédito Agrícola e 
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Industrial do Banco do Brasil (CREAI) tornou-se o primeiro financiador de crédito agrícola 

do país. No entanto, a concretização de um sistema e da própria política de crédito, só ocorreu 

em 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965 

(SPOLODOR; MELO, 2003). 

O crédito rural assumiu uma nova importância a partir da década de 1960, com a 

criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), constituído, a exemplo pelo Banco 

Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

bancos privados, cooperativas de crédito, e como principal financiador rural, o Banco do 

Brasil. Ademais, o Brasil possui outras fontes de financiamento agrícola, além do SNCR, 

como recursos próprios, empréstimos familiares, processadoras, bancos privados, dentre 

outras fontes. Em relação ao crédito fornecido pelo SNCR, essas últimas geralmente possuem 

taxa de juros maiores e estritas condições de pagamento. Apesar desses contras, muitos 

produtores dependem dessas fontes devido a informação, histórico bancário, entre outros 

(SANTANA; NASCIMENTO, 2012). 

Contudo, Oliveira (2008) aborda o fato de que as políticas agrícolas de 

desenvolvimento rural, até a década de 1990, beneficiavam apenas um pequeno número de 

grandes propriedades em vez das propriedades de pequeno porte, dado que o crédito era 

subsidiado em função da propriedade de terra, gerando restrição de crédito principalmente 

para os pequenos agricultores, que não possuíam garantias, geralmente terra. 

Assim sendo, o PRONAF foi oficialmente criado em 1995 e instituído em 1996, 

sendo o primeiro programa de crédito específico para a agricultura familiar, até então 

designados como pequenos produtores e excluídos do sistema financeiro tradicional destinado 

à agricultura, a partir da qual outras políticas e programas importantes foram desenhados, a 

saber: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Lei da Agricultura Familiar, o Seguro 

Rural, a nova Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (SOUZA; CAUME, 2008). 

O PRONAF tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável do 

segmento rural composto pelos agricultores familiares, proporcionando-lhes uma maior 

capacidade produtiva, geração de empregos e um aumento da renda. Para cumprir com essas 

finalidades, o programa foi aperfeiçoado com o tempo através da redução das taxas de juros 

(possuindo as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além da baixa taxa de 

inadimplência), criação de novas linhas de financiamento, abrangência dos municípios 

atendidos pelo programa (BRASIL, 2000; BIANCHINI, 2015). 

A agricultura familiar no Brasil abrange indivíduos sob diversas situações, desde 
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os que se encontram em minifúndio até aqueles que estão inseridos no agronegócio gerando 

renda (BUAINAIN, 2016). Os agricultores familiares são classificados como proprietários, 

assentados, posseiros, arrendatários ou parceiros de áreas com até quatro módulos fiscais, 

predominando a mão de obra familiar, com percentual mínimo da renda (definido pelo 

governo) originada pelo próprio estabelecimento ou empreendimento, e dirigir o 

estabelecimento ou empreendimento com a família (KASSAOKA; FILHO, 2018). 

Para acessar o crédito do PRONAF, os produtores devem provar sua elegibilidade 

por meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), que é emitida por órgãos autorizados 

pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento (SEAD) e gratuita. Ela é 

a identificação do agricultor familiar e pode ser obtida tanto pelo agricultor (pessoa física) 

quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias 

(pessoa jurídica) (MDA, 2018). 

Ao longo dos anos, o PRONAF foi aprimorado com a criação de novos grupos 

para atender as necessidades de produtores nos mais variados contextos sociais. Dessa forma, 

os produtores com menores aquisições não teriam de competir pelos recursos com os 

agricultores mais estruturados. O grupo A representa os agricultores assentados pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e beneficiários do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF); o grupo B é composto por agricultores familiares com renda bruta anual 

familiar de até R$ 20.000,00; o grupo A/C são os agricultores assentados pelo PNRA e 

beneficiários do PNCF que tenham contratado a primeira operação no grupo A e que não 

tenham contratado financiamento de custeio em outro grupo, entre outros (MAIA; PINTO, 

2015). 

Entretanto, mesmo com a divisão dos grupos, Jesus e Bacha (2018), levando em 

consideração apenas os trabalhadores por conta própria em atividade agrícola no Brasil, e 

utilizando dados da PNAD de 2014, observaram que dos trabalhadores com renda acima de 

05 salários mínimos, 39,47% recebiam financiamento, enquanto aos que possuíam renda e até 

um salário mínimo, apenas 5,63% obtinham. Eles também observaram uma maior 

concentração de financiamento de algum programa de crédito nas regiões Sul e Sudeste. 

Damasceno, Khan e Lima (2011) realizaram um estudo, no Ceará, nas cidades de 

Baturité, Iguatu e Quixadá. Os autores analisaram a contribuição do PRONAF para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, com base em 90 produtores rurais. 

Porém, para ambos os grupos de beneficiados e não beneficiados apresentaram baixo nível de 

sustentabilidade, além de um impacto positivo, mas não significante, sobre a renda e geração 

de emprego. Eles argumentaram que esse resultado pode ter sido causado pelo não 
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recebimento de assistência técnica, dificuldades de acesso ao crédito, baixa participação de 

cursos de capacitação e indisponibilidade de tecnologia.  
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2.3 Metodologia 

2.3.1 Base de dados 

 

O presente trabalho utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) realizada em 2014. A PNAD é uma pesquisa de abrangência nacional, levada a 

campo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
1
. No ano de 2014, a PNAD 

contou com uma pesquisa suplementar, coletando informações referentes a Programas de 

Inclusão Produtiva, além das características individuais e domiciliares. As informações a 

respeito do acesso ao crédito, utilizadas no presente estudo, possuem como base essa pesquisa 

suplementar. 

Para fins da análise aqui realizada, considerou-se como pessoa potencialmente 

classificada como agricultor familiar (PPCAF) apenas os indivíduos com mais de 16 anos de 

idade que tinham a atividade agrícola como grupamento principal e contavam com até dois 

empregados permanentes. Em relação a horas trabalhadas na semana, foram selecionadas 

apenas pessoas que trabalham entre 14 a 98 horas (quantidade maior que esta é vista como 

trabalho escravo, e, abaixo de 14 horas, é menor do que meio turno). Além dessas 

considerações, foram excluídas da base de dados as pessoas não remuneradas que trabalham 

na produção para o próprio consumo e na construção para o próprio uso. 

Para cumprir com o objetivo proposto, será investigado se o agricultor recebeu 

financiamento de algum programa de crédito para produção nesse trabalho no período de 

referência de 365 dias. No Quadro 1, a seguir, estão as variáveis utilizadas no modelo, a fim 

de estudar o efeito da posse de terra sobre o crédito rural. 

 

Quadro 1 – Descrição das variáveis explicativas utilizadas no modelo 

Variáveis Descrições 

Rendimento do trabalho principal Valor do rendimento do trabalho principal. 

Rendimento por hectare Rendimento do trabalho principal por hectare. 

Assistência técnica 
Dummy com 1 indicando que possui assistência técnica; 0 caso 

contrário. 

Horas trabalhadas Horas trabalhadas na semana. 

Sexo Dummy com 1 indicando que é homem; 0 caso contrário. 

Cor Dummy com 1 indicando que é branco; 0 caso contrário. 

Idade Dummies referentes a idade da pessoa de referência (de 16 a 25 

                                                 
1
 Até 2015, a PNAD era realizada apenas em sua versão anual. Presentemente, o IBGE leva a campo a PNAD 

Contínua. 
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anos de idade; de 26 a 35 anos de idade; de 36 a 45 anos de idade; 

de 46 a 65 anos de idade; e mais de 65 anos de idade). 

Chefe de família 
Dummy com 1 indicando trabalhador chefe familiar; 0 caso 

contrário. 

Nasceu no município 
Dummy com 1 indicando que nasceu no município de residência; 0 

caso contrário. 

Nível de instrução 

Dummies referentes ao nível de instrução da pessoa de referência 

(sem instrução ou menos de 1 ano de estudo; nível fundamental 

incompleto ou completo ou equivalente; nível médio incompleto 

ou completo ou equivalente; e nível superior incompleto ou 

completo ou equivalente). 

Idade que começou a trabalhar Idade em anos que começou a trabalhar. 

Reside no trabalho 
Dummy com 1 indicando que mora na mesma área onde trabalha; 

0 caso contrário. 

Região 
Dummies referentes às regiões (norte, nordeste, sudeste, sul e 

centro-oeste). 

Proprietário 
Dummy com 1 indicando que é proprietário do empreendimento 

rural; 0 caso contrário. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3.2 Procedimentos Econométricos 

 

Seguindo a terminologia dos modelos de inferência causal, cada unidade 

observada 𝑖 está associada a um par de resultados potenciais: 𝑌𝑖(1) quando a unidade é 

beneficiada por um determinado tratamento, 𝐷 = 1, e 𝑌𝑖(0) quando a unidade não é 

beneficiada e irá compor o chamado grupo de controle. Como destacado por Holland (1986), 

o problema fundamental da inferência causal é que apenas um resultado é observado a partir 

de uma amostra: 𝑌𝑖 = 𝑌𝑖(1)𝐷𝑖 + (1 − 𝐷𝑖)𝑌𝑖(0). A impossibilidade de observar os dois 

resultados a partir de uma amostra exige a aplicação de métodos que permitem a estimação de 

um contrafactual válido para o grupo de tratamento com base nas observações do grupo de 

controle. 

A presente análise adota como grupo de tratamento os produtores rurais que 

possuem a propriedade da terra na qual trabalham. Por sua vez, a variável de resultado é 

definida como a chance de acesso à política de crédito rural. Considerando-se a linguagem 

adotada na literatura de avaliações de impacto de políticas públicas, o objetivo aqui é o de 

estimar o efeito do tratamento sobre os tratados ou ATT (do inglês average treatment effect on 

treated). 
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Nas subseções a seguir, são apresentados os procedimentos econométricos para 

encontrar o efeito causal da propriedade da terra sobre o acesso ao crédito. 

 

2.3.3 Balanceamento por entropia 

 

O balanceamento por entropia é um método de reponderação multivariado 

proposto por Hainmueller (2012) para estimar o ATT. O esquema de reponderação atribui um 

peso escalar a cada unidade amostral do grupo de controle de forma que seja satisfeito um 

conjunto de restrições de balanceamento impostas aos momentos amostrais da distribuição 

das covariáveis. As restrições de momentos podem ser a média (primeiro momento), a 

variância (segundo momento), e a assimetria (terceiro momento).   

O balanceamento por entropia nos permite obter um bom equilíbrio entre as 

covariáveis, mantendo os pesos o mais próximo possível dos pesos de base (unidade) para 

evitar a perda de informações. Isso se traduz em um aumento de eficácia, balanceando as 

covariáveis de forma mais efetiva do que os métodos comuns baseados apenas no escore de 

propensão ou propensity score. 

Conforme descrito por Hainmueller (2012), o processo de estimação dos pesos 𝑤𝑖 

segue o seguinte esquema de minimização da medida de entropia relativa: 

𝑚𝑖𝑛
𝑤𝑖

𝐻(𝑤) = ∑ ℎ(𝑤𝑖)
{𝑖|𝐷=0}

(1) 

 sujeita a restrições de balanceamento e normalização: 

∑ 𝑤𝑖𝑐𝑟𝑖(𝑋𝑖) = 𝑚𝑟

{𝑖|𝐷=0}

𝑐𝑜𝑚𝑟 ∈ 1,… , 𝑅(2) 

∑ 𝑤𝑖 = 1
{𝑖|𝐷=0}

(3) 

𝑤𝑖 ≥ 0para todo 𝑖, tal que 𝐷 = 0. 

em que ℎ(𝑤𝑖) é uma métrica de entropia e 𝑐𝑟𝑖(𝑋𝑖) = 𝑚𝑟 descreve um conjunto de 𝑅 

restrições de balanceamento impostas aos momentos da distribuição das covariadas do grupo 

de controle.  Adota-se a métrica de entropia de Kullback (1959), de forma que: 

ℎ(𝑤𝑖) = 𝑤𝑖 log (
𝑤𝑖

𝑞𝑖
)(4) 

em que 𝑞𝑖 = 1/𝑛0 é um peso base. 

Uma restrição típica do balanceamento é formulada de tal forma que 𝑚𝑟 contenha 

o momento de uma covariada específica 𝑋𝑗para o grupo de tratamento e a função de 
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momento para o grupo de controle é especificada como: 𝑐𝑟𝑖(𝑋𝑖𝑗) = 𝑋𝑖𝑗
𝑟  ou 𝑐𝑟𝑖(𝑋𝑖𝑗) =

(𝑋𝑖𝑗 − 𝜇𝑗)
𝑟 com média 𝜇𝑗. Assim, o balanceamento por entropia procura, para um conjunto 

de unidades, pesos 𝑊 = [𝑤𝑖, … , 𝑤𝑛0
]′ no qual minimiza a distância de entropia entre 𝑊 e o 

vetor de pesos-base 𝑄 = [𝑞𝑖, … , 𝑞𝑛0
]′, sujeita às restrições de balanceamento e a restrição de 

normalização. 

O balanceamento por entropia generaliza a abordagem de ponderação pelo 

propensity score, uma vez que estima os pesos diretamente a partir de um conjunto de 

restrições de equilíbrio sobre os momentos da amostra. Nesse sentido, o estimador do ATT 

balanceado por entropia é semelhante ao estimador de efeito médio de tratamento ponderado 

proposto por Hirano, Imbens e Ritter (2003), em que a ponderação de entropia é empregada 

em vez do escore de propensão. Para estimar o contrafactual 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1], Hainmueller 

(2012) propõe o uso da média ponderada: 

∑ 𝑌𝑖𝑤𝑖

{𝑖|𝐷=0}

∑ 𝑤𝑖

{𝑖|𝐷=0}

⁄ (5) 

 

2.3.4 Propensity Score Matching  

 

Após o balanceamento por entropia é necessário estimar um modelo que 

possibilite a comparação entre indivíduos semelhantes e características observáveis. Para isso, 

utilizou-se o Propensity Score Matching (PSM), metodologia desenvolvida por Rosenbaum e 

Rubin (1983). 

O PSM desenvolvido por Rosenbaum e Rubin (1983) permite minimizar o viés de 

seleção presente em estudos observacionais ao balancear as distribuições das características 

observáveis (ou covariáveis) entre os grupos de tratamento e controle. Sob a hipótese de 

ignorabilidade forte, definida pela ausência de variáveis de confusão não observáveis, o uso 

do PSM permite obter estimativas não-tendenciosas do ATT. 

Supondo cada unidade amostral 𝑖, dotada de um vetor de características 

observáveis 𝑋𝑖, define-se 𝐷𝑖 como a variável que designa tratamento e 𝑌𝑖 como a variável 

explicada ou variável de resultado. Rosenbaum e Rubin (1983) definiram um propensity score 

para cada unidade 𝑖 como a probabilidade de cada unidade ser assinalada no grupo de 

tratamento, dado o vetor de covariadas, ou seja, 𝑝(𝑋) = 𝑃(𝐷 = 1|𝑋). Dessa forma, o 

propensity score também evita o problema da multidimensionalidade. 

O propensity score é um escore de balanceamento sustentado por duas suposições 
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sobre a ignorabilidade forte. A hipótese de independência condicional afirma que, dadas as 

características observáveis 𝑋, os resultados potenciais independem do tratamento: 𝑌0, 𝑌1 ⊥

𝐷|𝑋.  E a hipótese de suporte comum, estabelece que 0 < 𝑃(𝐷 = 1|𝑋) < 1. Dessa forma o 

ATT passa a ser estimado como: 

𝜏 = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1, 𝑝(𝑋)] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1, 𝑝(𝑋)](6) 

Sob as hipóteses de identificação, e dado o propensity score, é possível obter um 

grupo de controle com características observáveis semelhantes às do grupo de tratamento, 

eliminando assim o viés nas estimativas do ATT. As unidades de controle recebem um peso 

dado por 𝑑𝑖 =
𝑝(𝑥𝑖)

1−𝑝(𝑥𝑖)
, em que  �̂�(𝑥𝑖) é o propensity score estimado, comumente com o uso de 

uma regressão logit ou probit. O resultado médio contrafactual é estimado como (HIRANO e 

IMBENS, 2001; HIRANO, IMBENS e RIDDER, 2003): 

 ∑ 𝑌𝑖𝑑𝑖

{𝑖|𝐷=0}

∑ 𝑑𝑖

{𝑖|𝐷=0}

⁄ (7) 

Diversos métodos de pareamento podem ser utilizados com base no propensity 

score. Dentre os principais métodos estão o nearest neighbor matching (Rosenbaum e Rubin, 

1985), o radius matching (Dehejia e Wahba, 2002) e o kernel matching (Heckman et al., 

1997)
2
. 

De forma a verificar a adequação do método, aplica-se o balanceamento para cada 

um deles, donde para que os estimadores sejam livres de viés é necessário que as condições de 

atribuição do tratamento sejam exógenas. 

 

2.3.5 Análise de sensibilidade 

 

Uma forma de verificar a robustez dos resultados é aplicar a análise de 

sensibilidade baseada nos limites de Rosenbaum (2002). Tal análise avalia o efeito de não 

observáveis e a violação da hipótese de aleatoriedade do tratamento depois do pareamento 

utilizando o propensity score. O viés de não observáveis vai existir quando os grupos tratado e 

controle são comparáveis com base em características observáveis, mas diferem na 

probabilidade de receberem tratamento. O objetivo desta análise, neste estudo, é avaliar, com 

uma variável não observada, que afeta tanto a posse de terra como os resultados ao acesso ao 

crédito, pode modificar as conclusões em referência do efeito do tratamento. 

Considerando que a probabilidade de participação do indivíduo i no tratamento é: 

                                                 
2
 Uma revisão destes métodos pode ser consultada em Becker e Ichino (2002). 
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𝑝𝑖 = Pr(𝐷𝑖 = 1|𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽𝑋𝑖 + 𝛾𝑢𝑖), em que ui corresponde a variável não observada e γ 

corresponde ao efeito de 𝑢𝑖 sobre a decisão de participação no programa. Se não houver viés 

se seleção, γ será igual a zero e a probabilidade de participação será exclusivamente 

determinada pelas características observáveis. Contudo, se houver viés de seleção, dois 

indivíduos com as mesmas variáveis observadas 𝑋 terão diferentes chances de receber 

tratamento. 

Se 𝐹 segue uma distribuição logística, então as diferenças na chance de receber o 

tratamento entre dois indivíduos 𝑖 e 𝑗, é dada por: 
𝑝𝑖 (1−𝑝𝑖)⁄

𝑝𝑗 (1−𝑝𝑗)⁄
= exp[𝛾(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)]. Se não tiver 

diferenças nas variáveis não observadas (𝑢𝑖 = 𝑢𝑗), nenhum viés é encontrado (𝛾 = 0) e a 

razão de chances dos indivíduos pareados receberem o tratamento é 1. 

A análise de sensibilidade aduzida por Rosenbaum se baseia no parâmetro Γ = 𝑒𝛾, 

que mede o grau de distanciamento da aleatoriedade no tratamento. Os limites são definidos 

de forma que 
1

Γ
≤ 

𝑝𝑖 (1−𝑝𝑖)⁄

𝑝𝑗 (1−𝑝𝑗)⁄
≤ Γ. Dois indivíduos com as mesmas características observáveis 

podem diferir na probabilidade de receber tratamento por um fator 𝛤. Se os indivíduos 

pareados possuem a mesma probabilidade de participação, será Γ = 1. Contudo, se Γ = 2, os 

indivíduos supostamente similares em termos das características observáveis, diferem nas 

probabilidades de receberem tratamento por um fator de até 2. 

Os resultados possuem alta sensibilidade ao viés de variável omitida se, ao 

aumentar levemente o valor de 𝛤, as conclusões sobre o efeito do tratamento mudam 

significantemente. Por sua vez, se as conclusões sobre o efeito do tratamento são invariáveis a 

grandes aumentos no valor de 𝛤, então os resultados não são sensíveis a viés de variável 

omitida.  
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2.4 Resultados 

2.4.1 Análise descritiva 

 

A amostra para o Brasil é composta por um total de 5.479 indivíduos, sendo 4.154 

(75,82%) pertencentes ao grupo de tratados, ou seja, proprietários de terra, e 1.325 (24,18%) 

ao grupo de controle, que declararam não ter a posse da terra. Apesar do grupo de tratamento 

ser consideravelmente maior do que o grupo de controle, ao realizar o balanceamento por 

entropia, as observações se reduzem em dois grupos comparáveis, obtendo um resultado com 

maior robustez e reduzindo a possibilidade de viés (HO et al., 2007). 

Constam na Tabela 1, a seguir, as médias das covariáveis na estimação para o 

Brasil, de maneira geral, para os proprietários e para os não proprietários.  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis explicativas 

Variáveis 
Não proprietários Proprietários 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Rendimento do trabalho principal (R$) 851,05 1.406,25 1.214,30 1.781,75 

Rendimento por hectare (R$) 8.643,18 140.259,40 6.195,84 79.440,15 

Assistência técnica (proporção) 0,12 0,33 0,17 0,38 

Horas trabalhadas/semana 39,93 13,68 41,01 14,04 

Sexo masculino (proporção) 0,87 0,34 0,88 0,32 

Cor Branca (proporção) 0,35 0,48 0,47 0,50 

Idade_1 - 16-25 anos (proporção) 0,09 0,29 0,03 0,17 

Idade_2 - 26-35 anos (proporção) 0,22 0,41 0,11 0,32 

Idade_3 - 36-45 anos (proporção) 0,25 0,43 0,19 0,40 

Idade_4 - 46-65 anos (proporção) 0,38 0,49 0,53 0,50 

Idade_5 - 65 anos ou mais (proporção) 0,06 0,24 0,13 0,34 

Chefe de família (proporção) 0,73 0,44 0,80 0,40 

Nasceu no município (proporção) 0,61 0,49 0,64 0,48 

Sem instrução (proporção) 0,24 0,43 0,21 0,41 

Ensino Fundamental (proporção) 0,58 0,49 0,63 0,48 

Ensino Médio (proporção) 0,16 0,36 0,13 0,34 

Ensino Superior (proporção) 0,03 0,16 0,03 0,18 

Idade que começou a trabalhar (anos) 11,26 3,12 10,89 3,19 

Reside no trabalho (proporção) 0,38 0,49 0,66 0,47 

Norte (proporção) 0,11 0,32 0,14 0,35 

Nordeste (proporção) 0,51 0,50 0,38 0,49 

Sudeste (proporção) 0,19 0,39 0,19 0,39 

Sul (proporção) 0,15 0,35 0,23 0,42 

Centro-Oeste (proporção) 0,04 0,21 0,05 0,23 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
 

É possível perceber uma disparidade entre os rendimentos do trabalho principal 

dos proprietários e não proprietários de terra, com respectivos valores médios de R$1.214,30 

e R$851,05. Entretanto, o rendimento do trabalho principal por hectare de área é maior para o 

grupo de controle, R$8.643,18 contra R$6.195,84. 

Contudo, a menor parte dos trabalhadores rurais possui assistência técnica, 

representando, em média, 17% dos tratados e 12% do controle, aproximadamente. Observa-se 

que a amostra é constituída, em sua maioria, por homens em ambos os grupos, com 87,10% 

dos não proprietários e 88,43% dos proprietários; e apenas 34,93% e 46,97%, 

respectivamente, de indivíduos brancos, além de ser composta em maior parte por chefes de 

família. 

Enquanto 65,68% dos indivíduos observados do grupo de tratamento residem na 

propriedade do estabelecimento do trabalho, dos não proprietários apenas 38,07% residem e 

trabalham na mesma área; porém a diferença de horário trabalhado entre os grupos é de pouco 

mais de uma hora. Quanto a idade, ambos os grupos apresentaram uma maior quantidade de 

indivíduos pertencentes a idade_4, ou seja, os indivíduos entre 46 a 65 anos, enquanto 

idade_1, que representa 16 a 25 anos, são os que se mostram menos presentes na amostra do 

grupo de tratados, com 3,12%, enquanto dos não proprietários obtiveram menor frequência 

em idade_5, representando os que possuem mais de 65 anos de idade com apenas 6,26%. 

Também se pode perceber que os indivíduos começaram a trabalhar desde cedo, 

em média com 11 anos de idade, caracterizando trabalho infantil. De acordo com Kassouf e 

Santos (2010), utilizando os dados da PNAD de 2006, observaram que as atividades 

agropecuárias apresentam maior concentração de trabalho infantil, com crianças entre 5 a 15 

anos de idade, quando comparada a outras atividades. Quanto ao aspecto educacional, 

verifica-se uma maior frequência de pessoas com ensino fundamental incompleto ou completo 

(acima de 50%), seguido pelos que não possuem instrução ou menos de um ano de estudo.  

Estatísticas descritivas das variáveis covariadas permitem uma análise mais 

detalhada dessa heterogeneidade regional. Como se verifica na Tabela 1A (no apêndice) a 

região Nordeste possui o maior número de agricultores familiares que acessaram o PRONAF, 

totalizando 1.949, sendo que destes, 1.354 têm a posse da terra. Por outro lado, a região 

Centro-Oeste possui o menor número de agricultores familiares que obtiveram o crédito. A 

distribuição regional da agricultura familiar está bem associada ao perfil produtivo de cada 

região, de suas características e da forma como cada uma foi afetada pelo processo de 
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modernização da agricultura brasileira. 

Tais disparidades regionais são muito evidentes com respeito ao rendimento do 

trabalho principal, que é maior para o Centro-Oeste e menor para o Nordeste. Quanto ao 

rendimento por hectare, a região Sul possui o maior rendimento médio dos não proprietários 

de terra e o menor rendimento entre os proprietários, constando uma evidência de que nesta 

região a posse da terra não implica necessariamente em maior rendimento por unidade de 

terra, ou seja, maior produtividade. 

Em relação à assistência técnica, agricultores do Norte e Nordeste praticamente 

não acessam este tipo de serviço. Por outro lado, a região Sul se destaca com mais de 30% de 

não proprietários e mais de 40% dos proprietários assistidos por serviços de assistência 

técnica. Outra característica que chama a atenção pelas diferenças regionais diz respeito ao 

número de horas trabalhadas por semana. Enquanto na região Sul se observa uma jornada 

média de 46 horas de trabalho, no Nordeste a média é de 36 horas. Essa diferença pode ser 

justificada pelo fato de que a maioria dos agricultores do sul do Brasil residem no mesmo 

local de trabalho, comparativamente aos indivíduos da região Nordeste. 

Nesse contexto, percebe-se que a amostra utilizada no presente trabalho reflete as 

diferenças regionais anteriormente subscritas por Dos Santos e Vieira Filho (2012), Felema et 

al. (2013) e Chaddad (2017). As principais diferenças são notadas na comparação entre as 

regiões Nordeste e Sul: nomeadamente no Nordeste brasileiro há uma maior proporção de 

agricultores familiares com baixa capacidade produtiva, pouco beneficiarias da modernização 

da agricultura; enquanto no sul do país os produtores se organizam melhor, por meio de 

cooperativas, acessam tecnologia, e se dedicam ao trabalho por jornadas semanais mais 

longas. 

  

2.4.2 Balanceamento por entropia 

 

A princípio, realizou-se o balanceamento por entropia das covariadas. Na Tabela 

2A (no apêndice) consta o comportamento das medidas de média, variância e assimetria das 

distribuições antes e depois da aplicação do método de balanceamento. 

Antes do pareamento, as covariáveis indicavam diferenças significantes entre os 

grupos de tratamento e controle. Após o balanceamento, o ajustamento das covariáveis 

permitiu a redução significativa das diferenças entre os grupos. No Gráfico 1, a seguir, expõe-

se de forma didática o ajuste promovido pelo balanceamento. 
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Gráfico 1 – Distribuição do escore de propensão, antes e depois do balanceamento para o 

Brasil 

  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 

 

2.4.3 Estimação do Propensity Score Matching 

 

Após o pareamento entre os grupos de tratamento e controle foi estimado um 

modelo logit para encontrar o propensity score, utilizando o peso obtido com a aplicação do 

método de entropia. Este procedimento foi aplicado na amostra para o Brasil e em amostras 

segmentadas pelas grandes regiões. Em seguida, foi estimado o efeito médio do tratamento 

sobre os tratados (ATT) pelos critérios de vizinho mais próximo, raio e kernel.  

A escolha do melhor matching (vizinho mais próximo, raio ou kernel) foi 

realizada com base no critério do pseudo-R2. Este critério estabelece que, após o matching, 

não deve haver diferenças sistemáticas na distribuição de covariadas entre os dois grupos e, 

portanto, o pseudo-R2 deve ser razoavelmente baixo. Resultados para este teste são 

apresentados na tabela 3A do apêndice
3
. 

Na Tabela 2 estão dispostos os resultados da estimação do efeito da posse da terra 

sobre o acesso ao crédito rural, ou seja, o ATT. 

 

Tabela 2 – Efeito médio da posse de terra sobre o acesso ao crédito rural 

Região  Tratado Controle ATT Erro Padrão Teste t 

Brasil
1 

0,1369 0,0862 0,0507 0,0122 4,15 

Norte
2 

0,0926 0,0264 0,0661 0,0133 4,96 

Nordeste
1 

0,0825 0,0438 0,0387 0,0140 2,75 

Sudeste
1 

0,1759 0,1005 0,0754 0,0345 2,19 

Sul
2 

0,2841 0,2503 0,0338 0,0357 0,95 

Centro-Oeste
2 

0,1822 0,1876 -0,0054 0,0503 -0,11 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 

                                                 
3 No presente trabalho utilizou-se o comando pstest no STATA. O pstest permite verificar se há desequilíbrios no 

balanceamento das covariadas antes e depois do matching. 
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Nota: (1) Pareamento pelo algoritmo vizinho mais próximo. (2) Pareamento pelo algoritmo Kernel, conforme 

pseudo-R2 contidos na tabela 2A, no apêndice. 

 

Os resultados mostram que, de modo geral, a posse de terra apresenta um efeito 

positivo sobre o acesso ao crédito rural, assim como o trabalho de Feder et al. (1988) na 

Tailândia, e Barslund e Tarp (2008), no Vietnã. De acordo com a literatura, esse efeito pode 

estar associado ao fato de a propriedade servir como garantia nos contratos de financiamento. 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, o efeito da posse de terra sobre o 

acesso ao crédito no Brasil foi em média 0,0507, ou seja, o aumento esperado na proporção de 

agricultores com acesso ao crédito é de 5,07%. Esse resultado é importante, pois sinaliza que, 

com a posse da terra, o pequeno agricultor tem mais acesso ao PRONAF. Consequentemente, 

os agricultores com acesso ao crédito possuem melhores condições de aumentar sua produção, 

gerar empregos e aumentar a renda. Ademais, com o Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF)
4
, os produtores rurais sem a posse da terra ou com pouca terra podem acessar não 

somente o PRONAF, mas também outras linhas crédito. 

Dentre as regiões, o maior efeito foi estimado para o Sudeste, seguido pelas 

regiões Norte e Nordeste, com um amento esperado de 7,54%, 6,61% e 3,87%, 

respectivamente, na proporção de agricultores com acesso ao crédito. As regiões Sul e Centro-

Oeste não apresentaram resultados estatisticamente significantes. 

O relatório Canais de Distribuição de Crédito Rural do Instituto para o uso da 

Terra, elaborado por Assunção et al. (2018), mostra que as instituições financeiras em sua 

grande parte são distribuídas em regiões onde o volume de produção agropecuária é maior. 

Portanto, os produtores rurais das regiões Norte e Nordeste, principalmente aqueles que se 

enquadram na lei da agricultura familiar, possuem menos condições de acessar o mercado de 

crédito. 

Com relação ao efeito não significante da posse da terra sobre o crédito rural nas 

regiões Sul e Centro-Oeste, algumas hipóteses têm em conta as características da agricultura 

familiar tal qual praticada nestas regiões. Nelas, predomina um modelo de agricultura com 

maior inserção nas cadeias produtivas do agronegócio e no comércio internacional. Mesmo na 

agricultura familiar, a adoção de práticas agrícolas modernas e mecanização são bastante 

disseminadas, esses agricultores são mais capitalizados e recorrem a assistência técnica mais 

eficiente, segundo Grisa e Schneider (2015).  

Porém, ainda segundo outros autores, a concentração de crédito nessas regiões 

                                                 
4 Para maiores detalhes do programa, acessar: http://www.agricultura.gov.br/agricultura-familiar/credito. 

http://www.agricultura.gov.br/agricultura-familiar/credito
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pode ser justificada por problemas operacionais fora de ação do Programa, como por exemplo 

ações burocráticas impostas pelo sistema bancário aos indivíduos com baixa renda, 

concentração de agências bancárias nessas regiões, entres outros (ABRAMOVAY; VEIGA, 

1999; BASTOS, 2006). Ademais, ao analisar o rendimento médio do trabalho principal para 

todas as regiões, como pode ser visualizado na Tabela 4A (apêndice), os maiores rendimentos 

são observados nas regiões Sul e Centro-Oeste. A grande heterogeneidade da produtividade 

rural entre as regiões do Brasil é uma característica importante e bem documentada na 

literatura, como apresentam Dos Santos e Vieira Filho (2012) e Felema et al. (2013). 

 

2.4.4 Análise de sensibilidade 

 

Mesmo observando um bom equilíbrio entre as características observadas por 

meio do propensity score, os resultados obtidos podem estar sujeitos a vieses se a hipótese de 

Suposição de Independência Condicional for violada. Em outras palavras, em função da 

presença de variáveis não observadas, que afetam tanto o tratamento quanto os resultados 

estimados, pode-se incorrer em inferências incorretas sobre o efeito médio do tratamento. 

Assim, torna-se importante verificar a influência de variáveis omitidas sobre o 

resultado das estimações realizadas. Embora não seja possível testar diretamente o viés 

oculto, foram desenvolvidos métodos que possibilitam estimar a extensão do viés.  

O teste Mantel-Haenszel define dois limites: o gama (Γ) mede a diferença na 

probabilidade de receber o tratamento entre os indivíduos com observações semelhantes. O 

intuito é analisar mudanças nas estimações em função das variáveis omitidas e a estatística 

Q_mh+ descreve o limite quando se incorre em superestimação do efeito do tratamento e 

Q_mh- quando existe subestimação do efeito do tratamento. A consistência do teste pode ser 

verificada por meio da variação do fator gama até o momento em que o nível de significância 

é afetado. 

Com base na Tabela 4, pode-se observar que, para a hipótese de superestimação, e 

admitindo um nível de significância de 5%, os resultados se mantêm robustos até o valor de Γ 

= 1,35. Ou seja, tratados e controles poderiam diferir em até 35% na probabilidade de serem 

proprietários por conta da possível presença de variáveis omitidas, sem comprometer a 

robustez do resultado encontrado. 

Conforme a tabela 5A (no apêndice), as regiões Nordeste e Sudeste podem ser 

consideradas mais sensíveis, dado que apresentam valores críticos mais próximo da unidade, 

quando Γ assume os valores 1,25 e 1,1, respectivamente. A região Norte é considerada mais 
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robusta ou menos sensível à presença de variáveis não observáveis, tendo variação apenas 

quando Γ assume valor igual a 1,85. Já os resultados de Sul e Centro-Oeste não são robustos, 

o que era esperado, dado que não foram estatisticamente significantes. 

 

Tabela 3 – Análise de sensibilidade dos Limites de Rosenbaum para o Brasil 

Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 4,07605 4,07605 0,000023 0,000023 

1,05 3,68272 4,47264 0,000115 3,9E-06 

1,1 3,30838 4,85178 0,000469 6,1E-07 

1,15 2,95187 5,21578 0,001579 9,2E-08 

1,2 2,6115 5,56599 0,004507 1,3E-08 

1,25 2,2858 5,90357 0,011133 1,8E-09 

1,3 1,97352 6,22954 0,024218 2,3E-10 

1,35 1,67354 6,54482 0,047111 3E-11 

1,4 1,38487 6,85019 0,083047 3,7E-12 

1,45 1,10664 7,14637 0,134226 4,5E-13 

1,5 0,83807 7,43401 0,200996 5,3E-14 

1,55 0,578476 7,71367 0,281471 6,1E-15 

1,6 0,327231 7,98587 0,371746 6,7E-16 

1,65 0,083776 8,25108 0,466617 1,1E-16 

1,7 0,025771 8,50972 0,48972 0 

1,75 0,25477 8,76218 0,39945 0 

1,8 0,477355 9,00882 0,316555 0 

1,85 0,693907 9,24995 0,24387 0 

1,9 0,904776 9,48588 0,182792 0 

1,95 1,11028 9,71688 0,133439 0 

2 1,31072 9,94319 0,094977 0 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 

  



35 

 

2.5 Considerações Finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal estimar o impacto da posse ou 

propriedade da terra rural das pessoas potencialmente classificadas como agricultores 

familiares sobre a probabilidade de acesso ao crédito rural no Brasil e suas regiões. O objetivo 

é de contribuir para a literatura da área, avaliando uma relação que ainda é pouco explorada 

nos trabalhos empíricos no país. 

Para cumprir com o objetivo proposto, foram utilizados os métodos de entropia e 

propensity score matching, que permitiram parear os indivíduos do grupo de tratamento e 

controle através das características observáveis. Também foi realizada a análise de 

sensibilidade com o intuito de averiguar a robustez dos resultados em função da existência de 

possíveis variáveis omitidas. 

De acordo com os resultados obtidos, a posse de terra implica em um efeito 

positivo e significante sobre o acesso ao crédito no Brasil. Em âmbito regional, esse efeito 

positivo foi observado nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste; estimações para as regiões Sul e 

Centro-Oeste não apresentaram resultados estatisticamente significantes. 

Além de corroborar com os resultados relatados em parte relevante da literatura 

internacional, os resultados obtidos no presente estudo evidenciam que as políticas de reforma 

agrária e de regularização fundiária possuem o potencial de melhorar o acesso, não apenas à 

terra, mas também ao crédito rural, que cumpre um papel importante para o desenvolvimento 

da produção agropecuária. Nesse sentido, tanto o Governo Federal por meio da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), quanto os governos 

estaduais, podem cumprir um papel relevante no desenho de políticas públicas que facilitem o 

acesso dos pequenos produtores ao título de posse da terra. 
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3 CRÉDITO RURAL E PRODUÇÃO NO SEMIÁRIDO E NÃO SEMIÁRIDO DO 

NORDESTE BRASILEIRO 

 

3.1 Introdução 

 

Dentre os variados instrumentos de política agrícola, para citar alguns como o 

planejamento agrícola, a garantia de preços mínimos, o seguro rural, o crédito rural é um dos 

principais, pois impulsiona a produtividade, induzindo por sua vez a modernização e a 

consequente adoção de novas tecnologias. Ora, o aumento da produtividade tem como 

finalidade ampliar o produto, a renda e o emprego, não apenas restritos ao setor agrícola, mas 

com impactos positivos sobre a economia brasileira (COSTA; VIEIRA FILHO, 2018). 

Hoffmann (1992) verificou a dinâmica da modernização agrícola e a distribuição 

da renda em 157 microrregiões homogêneas do Brasil, e observou que as regiões Sul, 

Sudeste, e algumas áreas do Centro-Oeste, concentraram um maior número das tecnologias 

modernas. Com efeito, torna-se necessária atenção maior para o Nordeste, por esta região não 

ter acompanhado a dinâmica tal qual verificada no restante do país, permanecendo como uma 

das áreas rurais mais vulneráveis. Ademais, a região consolida uma agricultura constituída por 

produtores que utilizam técnicas rudimentares e com baixa produtividade (VIEIRA FILHO, 

2013). 

A agricultura brasileira é caracterizada pela sua diversidade, inclusive no que diz 

respeito ao tipo de agricultor; enquanto de um lado tem-se a agricultura patronal, que utiliza o 

modelo de monocultura e latifúndio de commodities agrícolas, do outro lado estão os 

agricultores familiares cuja produção é notadamente de pequeno porte (DELGADO; 

BERGAMASCO, 2017). 

Nas décadas de 1970 e 1980, o crédito era distribuído em função do tamanho dos 

estabelecimentos, restringindo o acesso dos agricultores de pequeno porte ao crédito. Com o 

objetivo de sanar esta distorção, o governo criou, em 1995, o PRONAF, exclusivamente 

voltado para esses agricultores familiares, permitindo-lhes uma melhora de vida, acesso a 

insumos e melhores fatores de produção (COMIM; MULLER, 1986). 

Contudo, o crédito permaneceu mais voltado para a região Sul, onde a agricultura 

familiar é mais desenvolvida e capitalizada com melhores técnicas agrícolas (MATTEI, 2005). 

Portanto, diante da importância do crédito rural e da maior necessidade de atenção 

para a região Nordeste, este trabalho tem por objetivo estimar o seu impacto sobre a produção 

das lavouras temporárias na região Nordeste. Especificamente, no semiárido e não semiárido. 
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Assim, busca-se contribuir com a literatura sobre os efeitos do crédito rural, por analisar a 

região com maior quantidade de agricultores familiares, além do destaque concebido ao 

aspecto espacial (semiárido e não semiárido) que a pesquisa inclui.  

Quanto aos dados, foram utilizadas as seguintes fontes: PAM, IBGE, BCB, MDA 

e INMET; referentes ao período de 2012 a 2017. E para verificar o efeito do crédito rural 

sobre a produção agrícola, serão empregados os dados em painel com efeitos fixos enquanto 

método estatístico utilizado para a estimação.  

O trabalho está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda 

seção é realizada uma revisão da literatura sobre a história do crédito rural no Brasil e, mais 

especificamente, sobre o PRONAF, para então se ter uma breve subseção dos estudos já 

realizados. Em seguida, a base de dados e a metodologia a ser utilizada são apresentadas. Na 

quarta seção constam os resultados referentes ao objetivo do trabalho. E, por fim, as 

considerações finais, em que são sintetizados os principais pontos abordados ao longo do 

estudo. 
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3.2 Revisão da Literatura 

3.2.1 Crédito Rural no Brasil 

 

A produção agropecuária apresenta características singulares que a diferencia dos 

demais setores produtivos. Por exemplo, é decisiva a influência sofrida pelo setor das 

condições naturais, como a disponibilidade de água, fertilidade do solo, sazonalidade, e forte 

dependência de fatores climáticos. Esses são apenas alguns fatores que podem influenciar 

significativamente na produção e na consequente rentabilidade dos produtores. Diante desses 

riscos e incertezas é necessária a ação governo por meio de políticas públicas, como a oferta 

de crédito rural em condições especiais
5
 (BUAINAIN et al., 2007). 

De acordo com o Manual de Crédito Rural (MCR) do BACEN, o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR) segue as normas e condições estabelecidas no Manual de 

Crédito Rural (MCR) do Banco Central, e é formado por órgãos: Básicos, composto pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN), Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia (BASA) e 

Banco do Nordeste (BNB); Vinculados: constituídos pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), agências de fomento, bancos estaduais, 

inclusive de desenvolvimento, bancos privados, Caixa Econômica Federal (CEF), 

cooperativas autorizadas a operar em crédito rural e sociedades de crédito, financiamento e 

investimento e instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE); e Articulados, que contempla os órgãos oficiais de valorização regional e entidades 

de prestação de assistência técnica. Quanto à captação dos recursos obrigatórios, podem ser 

realizadas por meio de exigibilidades de depósitos à vista, poupança rural, e letras de crédito 

do agronegócio (LCA). 

De acordo com o Banco Central do Brasil (BRASIL, 2013), os principais 

objetivos do crédito rural são: i) estimular os investimentos rurais efetuados por cooperativas 

ou pelos produtores na sua propriedade rural; ii) favorecer o custeio da produção e a 

comercialização da produção; iii) incentivar a adoção de novos conhecimentos e tecnologias, 

visando ao aumento da produtividade, melhoria do padrão de vida das populações rurais e a 

adequada defesa dos recursos naturais; iv) viabilizar a aquisição e regulamentação de terras 

pelos pequenos produtores; e v) impulsionar a geração de renda e o melhor uso da mão de 

obra na agricultura familiar. 

Seus recursos podem ser destinados basicamente para as seguintes atividades: 

                                                 
5
 Como, por exemplo, taxa de juros subsidiadas. 
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custeio (destinados a cobrir as despesas dos ciclos produtivos, como os insumos), 

investimento (voltados para a aquisição de bens ou serviços duráveis com benefícios de longo 

prazo), e comercialização (destinado a cobrir despesas posteriores à produção, como 

armazenamento, ou converter em espécie os títulos advindos da venda ou entrega pelos 

produtos ou suas cooperativas) (BRASIL, 2013). 

Outro fator a ser considerado no mercado de crédito rural é a assimetria de 

informações tanto por parte do tomador do empréstimo quanto do mutuante, podendo 

provocar aumento dos custos, dificultando a realização de investimentos diretos na economia. 

Pelo lado da oferta, o credor não dispõe de informações suficientes para realizar o 

empréstimo, podendo colocar seu portfólio em risco; e pelo lado da demanda, há a 

negligência da desinformação contratual (MOURA, 2016). Como exemplo, Santos e Braga 

(2013) apresentam a presença da referida assimetria em 2006, dado que havia cerca de R$ 43 

bilhões de recursos disponíveis, mas apenas R$ 26,44 foram contratados. 

Na esfera política, o governo brasileiro criou alguns programas para financiar as 

atividades rurais, dentre os quais cabem destacar: o Plano Agrícola e Pecuário (PAP), também 

conhecido por Plano Safra, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Os recursos desses programas, em sua maior parte, são negociados com taxas de 

juros subsidiadas, com valores abaixo das praticadas pelo mercado, e as condições de 

financiamento variam de acordo com a linha de crédito. Enquanto os grandes e médios 

produtores e suas cooperativas recorrem ao PAP, os pequenos agricultores familiares utilizam 

os recursos do PRONAF. 

O PAP é divulgado anualmente, contendo informações a respeito das diretrizes da 

política de incentivo à produção, volume de recursos e montante de crédito a juros 

favorecidos. Ele busca fortalecer e estimular a expansão e modernização do setor 

agropecuário, gerando maiores investimentos, promovendo a geração de emprego e renda, 

bem como minorar os gastos de alimentação das famílias (BACEN, 2017). 

 

3.2.2 Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar (PRONAF) 

 

Historicamente, a importância da agropecuária para a economia nacional é 

reconhecida desde o princípio da colonização pelos ciclos da cana-de-açúcar, café, algodão, 

entre outros (BANCO DO BRASIL, 2004). Dentre estes, o café se tornou a principal cultura 

de exportação no século XIX até meados do século XX, obtendo grande importância 

econômica, e, assim, surge à primeira tentativa bem sucedida de uma política de suporte 
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agrícola, o Convênio de Taubaté, firmado em 25 de fevereiro de 1906, através de mecanismos 

de financiamento, tendo como fonte o Banco do Brasil, além de sustentação de preços e 

formação de estoques, a fim de valorizar o referido produto (COELHO, 2001).   

Entre os anos de 1964 e 1965 houve uma mudança demográfica no qual a 

população urbana superou a quantidade de indivíduos que viviam em áreas rurais, 

aumentando a demanda por alimentos. Contudo, o Brasil ainda era importador líquido, o que 

gerou uma baixa produtividade e escassez de alimentos simultaneamente a um crescimento 

rápido da demanda. Dessa forma, com o intuito de planejar o futuro e reverter a crise no 

abastecimento alimentar, em 1965, o Governo Federal consolidou uma política efetiva de 

crédito preferencialmente para a agricultura, instituído pelo Sistema Nacional de Crédito 

Rural (doravante SNCR), tornando-se o principal instrumento de política agrícola brasileira 

(VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Com isso, a política de crédito passou a incorporar um 

maior número de instituições bancárias, além do Banco do Brasil, com novos mecanismos de 

captação de fundos para o financiamento rural (FEIJÓ, 2015). 

A abundante oferta de crédito a taxas de juros subsidiadas tornou-se um vetor 

fundamental para o processo de modernização da agricultura brasileira. Além do crédito, 

também existem atividades de assistência técnica, pesquisa agropecuária, seguro agrícola, 

armazenagem, política de garantia de preços mínimos (PGPM), expansão da fronteira 

agrícola, entre outros grupamentos de ações ligadas a agroindustrialização. Essas políticas 

visam aprimorar o uso de novas tecnologias no meio rural, objetivando aumentar o 

investimento e, assim, a produtividade no setor (MARTINE, 1991). 

Em 1967, a resolução do Conselho Monetário Nacional tornou obrigatório o 

direcionamento de 10% dos depósitos à vista no sistema bancário para a concessão de crédito 

ao setor agrícola. Além disso, devido aos problemas de produção, os agentes políticos também 

investiram em serviços de pesquisa e extensão rural, surgindo, em 1973, a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Durante essa 

década, a concessão de empréstimos contava com a taxa de juros nominal inferior à taxa de 

inflação, implicando em taxa de juros real negativa (BACHA, 1997).  

Conforme Leite (2001), o SNCR tem sido importante para o aumento da 

produtividade do setor agrícola. Entretanto, em um ponto de vista subscrito por Comin e 

Muller (1986) e Vieira Filho e Fishlow (2017), o tal Sistema se instaurou de maneira 

heterogênea priorizando os setores agroindustriais, beneficiando principalmente os médios e 

grandes agricultores localizados nas regiões Sul e Sudeste, criando barreiras para a entrada de 

pequenos produtores rurais, acentuando o caráter heterogêneo da agricultura, além dos 
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contrastes entre as regiões, tornando-se um grande problema político.  

No início dos anos 1980 até meados de 1990, a política de crédito fortemente 

subsidiado chega ao fim (VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Tal período é marcado pela 

intensificação do processo inflacionário e pela crise fiscal do Estado, e influenciado por vários 

planos de estabilização econômica, pela abertura comercial, redução na oferta de crédito, 

entre outros, provocando um desabastecimento interno (COELHO, 2001). Além disso, as altas 

taxas de juros juntamente com o câmbio valorizado no início do Plano Real resultaram em 

preços baixos e custos altos para os produtores, prejudicando-os. Como resultado, a 

inadimplência do setor teve um considerável aumento, passando de 22,9%, em julho de 1994, 

para 54,7%, em setembro de 1997 (TOSCHI, 2006). 

Assim, a política de crédito rural passou a contar com algumas restrições como o 

aumento nas taxas de juros e limites de crédito, ampliando a atuação dos agentes privados e 

eliminando progressivamente os subsídios ao crédito (DEFANTE et al., 1999). Nesse 

contexto, o PRONAF surge em meio a um período difícil para os produtores, principalmente 

para os agricultores familiares desprovidos de capital e com baixa produtividade. Tal período 

foi caracterizado pelos elevados custos e escassez de crédito (GUANZIROLI, 2007). 

O PRONAF foi criado em 1995, mas só foi instituído oficialmente em 1996, 

devido ao quadro crescente de exclusão produtiva, devido à dificuldade de crédito no mercado 

para pequenos agricultores. O programa visa propiciar condições para o aumento da 

capacidade produtiva, geração de emprego e melhoria da renda, possibilitando uma melhora 

na qualidade de vida para os agricultores familiares (CASTELÕES, 2002; BRASIL, 2002). 

Cabe ressaltar que, antes do PRONAF, os pequenos agricultores disputavam recursos com os 

grandes proprietários de terras, dado que não tinham nenhuma política pública voltada para 

esse público, sendo marginalizados do circuito produtivo (BELIK, 2000). 

O público elegível para receber as linhas de financiamento do programa deve 

possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e atender, simultaneamente, aos 

seguintes critérios: ser proprietários, assentados, posseiros, arrendatários ou parceiros com 

áreas de até quatro módulos fiscais, conforme a legislação em vigor; utilizar trabalho familiar, 

podendo ter no máximo dois empregados permanentes, com a eventual ajuda de terceiros, 

dada a sazonalidade da atividade agrícola; o agricultor não pode ultrapassar um teto anual de 

renda, em que no mínimo 80% de sua renda bruta deve ser originada da exploração 

agropecuária ou extrativa; e residir na propriedade ou em local próximo. 

No decorrer dos anos, o desenho do PRONAF passou por mudanças, criando 

novos grupos, que passou a incluir linhas de ações específicas para o público-alvo, com 
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finalidade, limite de crédito, taxa de juros, prazo e carência específicos, com o propósito de 

melhor atender as necessidades dos produtores com diferentes contextos sociais (FEIJÓ, 

2015). Dentre os principais grupos, citam-se o grupo A, que representa os agricultores 

assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF); o grupo B, composto por agricultores familiares com 

renda bruta anual familiar de até R$ 20.000,00; e o grupo A/C, que contempla os agricultores 

assentados pelo PNRA e beneficiários do PNCF que tenham contratado a primeira operação 

no grupo A e que não tenham contratado financiamento de custeio em outro grupo. Além 

desses grupos, ainda podem ser citados o PRONAF Mulher, PRONAF Mais Alimentos, 

PRONAF Agroindústria, PRONAF Jovem, PRONAF Industrialização de Agroindústria 

Familiar, PRONAF Semiárido, entre outros (MAIA; PINTO, 2015). 

Quanto à distribuição dos valores dos recursos há uma maior concentração na 

região Sul, onde os agricultores familiares são mais capitalizados, organizados, e possuem 

uma assistência técnica mais eficiente (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Contudo, alguns 

autores justificam essa concentração devido a problemas operacionais e sociopolíticos fora de 

ação do Programa, como burocracias impostas pelo sistema bancário aos agricultores com 

baixos níveis de renda, maior organização dos agricultores mais capitalizados, concentração 

de agências bancárias nos estados da região Sul, dentre outros (ABRAMOVAY; VEIGA, 

1999; BASTOS, 2006; SCHRODER; SOUZA, 2007). 

Por outro lado, ao analisarem as famílias nas áreas rurais brasileiras, Assunção e 

Chein (2007) constataram que a restrição de crédito no meio rural está presente em todo o 

Brasil, ou seja, em todas as cinco regiões, porém a região Nordeste se destacou dentre as 

demais, com uma severa restrição ao crédito. 

O Nordeste corresponde a 18% do território nacional, sendo a segunda região 

mais populosa do país, com 28% da população total do Brasil e concentrando cerca de 40% da 

pobreza (BARBIERI et al., 2010). Essa região é heterogênea, tanto economicamente quanto 

do ponto de vista da distribuição dos recursos naturais. Contudo, tem a agropecuária como a 

principal fonte de ocupação. Sua população consiste significativamente de agricultores 

familiares de subsistência e com baixo teor tecnológico (KAHN; CAMPOS, 1992). 

Mesmo considerando apenas o Nordeste, o setor agrícola não se comporta de 

maneira homogênea, tornando necessária uma atenção maior para essa região, devido a sua 

extensa área semiárida, sendo caracterizada por condições geográficas, culturais, históricas e 

institucionais distintas, sendo de grande importância estudos para a avaliação de políticas 

públicas (SIMÕES et al., 2010).  
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De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, 84,4% das propriedades rurais do 

país eram estabelecimentos de agricultura familiar, e destes, 33,1% estavam localizados no 

semiárido brasileiro. A região Nordeste contém a maior parte da região semiárida (89,5%) a 

qual se caracteriza pelo clima com temperaturas médias anuais entre 26ºC e 28ºC, 

precipitação pluviométrica anual abaixo de 800 milímetros, pela ocorrência de chuvas 

irregulares (com curtos períodos de muita chuva e longos períodos de muita seca) e solo raso. 

Sua economia é basicamente composta da pecuária extensiva e agricultura familiar de baixo 

rendimento, em que nos períodos de seca, fica completamente comprometida pela perda de 

safras e morte dos animais (MOURA et al, 2007). 

Contudo, houve uma expansão da fronteira agrícola de parte do semiárido 

brasileiro que se encontra no Cerrado nordestino, estabelecendo uma nova base produtiva, 

caracterizado pelo intensivo capital e tecnologia, escala de produção média e alta, 

concentrando grandes e médias empresas. Essa expansão se destaca principalmente na região 

MATOPIBA (estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) (BUAINAIN; GARCIA, 2016). 

 

3.2.3 Estudos empíricos sobre crédito rural e produção  

 

De acordo coma literatura estrangeira, Duong e Izumida (2002) e Ali et al. (2014) 

verificaram a restrição ao crédito rural. Os primeiros autores, com base em três províncias do 

Vietnã, constataram que 30% das famílias rurais se defrontavam com este problema, 

principalmente os mais pobres. Já Ali et al. (2014) verificaram uma restrição generalizada se 

baseando em 3.600 famílias na Ruanda, no ano de 2011, e que variáveis como acesso à 

informação, nível educacional e adesão a cooperativas contribuem para a redução das 

restrições às fontes de financiamento. 

Ao fazerem uso do método de equações simultâneas, Binswanger e Khandker 

(1995) analisaram 85 municípios indianos entre os anos de 1972 e 1981. Os autores 

observaram que o crédito rural ampliou o uso de fertilizantes, aumentou o investimento 

privado em máquinas e na pecuária, e impactou os salários rurais. Contudo, o maior impacto 

foi sentido nos empregos e na produção não agrícola. 

Já com base na literatura nacional, Gasques et al. (2004), Silva e Ferreira (2016) e 

Brigatte e Teixeira (2010) analisaram a relação entre o crédito rural e a produtividade total dos 

fatores (PTF). Com exceção dos últimos autores, os demais encontraram uma relação positiva 

entre crédito e produtividade. 

Por exemplo, por meio do modelo de Vetires Auto-regressivos (VAR), Gasques et 
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al. (2004) analisaram o efeito de variáveis como pesquisa e crédito rural sobre a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF) na agropecuária brasileira no período de 1975 a 2002, 

e apontaram que gastos com pesquisa e crédito rural tem efeito positivo sobre a PTF, que 

cresceu a uma taxa média anual de 3,30%. Contudo, a PTF cresceu em maior proporção a 

partir dos anos de 1990. Vale destacar que se observou um maior impacto imediato dos gastos 

em pesquisa quando comparado ao crédito, com 0,17% e 0,06% respectivamente sobre a PTF. 

Quanto ao impacto de longo prazo, o resultado muda, com o crédito rural tendo maior 

destaque. 

Silva e Ferreira (2016) examinaram os efeitos do crédito rural, dos gastos com 

pesquisa e das exportações agropecuárias sobre a PTF da agropecuária no período de 1975 a 

2011. Os autores verificaram que a produtividade da mão de obra foi o principal componente 

relativo ao crescimento da PTF, com uma estimativa de crescimento anual de 4,46% enquanto 

a taxa anual de crescimento da produtividade de terra foi 3,81%. Verificaram também que as 

variáveis crédito rural e gastos com pesquisa são fatores determinantes na explicação do 

crescimento da PTF. 

Ao adotarem o modelo de cointegração via método de Johansen, Brigatte e 

Teixeira (2010), tendo como referência o período de 1974 a 2005, analisaram o impacto 

exercido por determinadas variáveis sobre o PIB e sobre a PTF da agricultura. Eles 

consideraram como determinantes do crescimento econômico os investimentos em 

infraestrutura de transportes, energia elétrica, pesquisa, irrigação e armazenagem agrícolas, 

crédito rural e educação dos trabalhadores do setor agropecuário. Os resultados do estudo 

mostraram que a educação e os investimentos em infraestrutura exercem impactos positivos a 

longo prazo, no entanto, não foram encontradas relações entre o crédito rural e a 

produtividade do setor. 

Apoiados nos microdados do Censo Agropecuário de 2006, e ao fazerem uso do 

método do propensity score matching, Santos e Braga (2013) buscaram mensurar o impacto 

do crédito rural sobre a produtividade da terra e do trabalho nas grandes regiões brasileiras. 

Observaram resultado positivo apenas para a região Nordeste, sendo o verificado o contrário 

para as demais regiões. Gasques et al, (2012) também verificaram que para o período de 

1995/1996-2006 o Nordeste obteve o maior crescimento da PTF quando comparada à média 

nacional, com exceção dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

Quanto à análise do PRONAF, com base nos estudos de Couto Filho e Cerqueira 

(2002), examinando os municípios baianos de Maragogipe, Monte Santo e Ituaçu, excluindo 

da sua amostra apenas os recém-assentados, bem como o estudo da Fundação de Economia de 
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Campinas (Fecamp, 2002), que analisou os produtores no ano de 2001, verificaram que a 

produtividade e os níveis tecnológicos dos beneficiados por esse Programa é maior do que a 

dos não beneficiados, sendo associados a investimentos em máquinas, insumos, equipamentos 

e assistência técnica. 

Kageyama (2003), com base em 21 municípios dos Estados de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ano 

de 2001, também verificou uma relação positiva entre o PRONAF e a produtividade, 

tendendo a aumentar em média a produtividade da terra em cerca de 28% e a produtividade 

do trabalho em 38,4%, quando comparado aos não beneficiados. Todavia, constatou-se que a 

presença do Programa não esteve associada com maior renda familiar, como a literatura 

evidenciara.  

Já Dias et al. (2004), por meio de uma pesquisa de campo em Pernambuco 

realizada nos meses de agosto a novembro de 2001, utilizam três métodos econométricos, 

com resultados mais importantes para o estimador de propensity score, e apresentam 

resultados do impacto do PRONAF para três variáveis: valor da produção total, por hectare e 

por pessoa; considerando todos os beneficiados, e para os grupos B, C e D. Eles observaram 

que não há diferenças entre os beneficiados e controles para valor da produção por pessoa, 

mas há diferença quanto ao valor da produção por hectare. Não obstante, outro resultado 

evidenciado dá conta de que o grupo D apresentou um resultado negativo para o grupo dos 

beneficiados, ou seja, o Programa resultou em perda de produtividade para esse grupo. 

Em geral, a literatura da área considera o Nordeste como um todo, 

desconsiderando a heterogeneidade regional. Dessa forma, esse estudo pretende inovar ao 

levar em consideração em sua análise a dita área semiárida e não semiárida dessa região. 
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3.3 Metodologia 

3.3.1 Base de dados e variáveis 

 

Na análise empírica do efeito do crédito rural sobre a produção agrícola no 

Nordeste propõe-se a aplicação de modelos econométricos de dados em painel. Tal classe de 

modelos é adequada para a estrutura de dados disponível, compreendendo os municípios 

localizados na região e o recorte temporal da análise, que compreende o período entre os anos 

de 2012 e 2017, de acordo com a disponibilidade das informações utilizadas
6
. 

A variável explicada será definida como a Produtividade do Valor Bruto da 

Produção (razão entre o valor bruto da produção e a área plantada), proveniente de culturas 

temporárias
7
. Dentre os regressores, destaca-se o volume total de crédito rural, em 

conformidade ao objetivo central da pesquisa. Também são considerados fatores que podem 

afetar o produto e a produtividade agrícola na região, dos quais estão a classificação ou não do 

município na região semiárida (representada por uma dummy), a temperatura e a pluviometria, 

e o número total de agricultores familiares representados pela Declaração de Aptidão ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP). O Quadro 2.1 abaixo 

mostra mais detalhadamente as variáveis que se pretende trabalhar, e a fonte de cada uma 

delas. 

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo 

Variável Descrição Fonte 

Valor Bruto da Produção 
Valor Bruto da Produção municipal total 

proveniente de culturas temporárias 
PAM/IBGE 

Produtividade do valor bruto da 

produção 
Valor Bruto da Produção/Área Plantada PAM/IBGE  

Semiárido 
Dummy para municípios na região do 

semiárido 
IBGE 

Volume total de crédito rural Valor total a preços de 2017 BCB 

Temperatura Temperatura média anual INMET 

Índice pluviométrico Valor do índice pluviométrico INMET 

Área colhida/plantada Em hectare  PAM/IBGE 

Total de agricultores familiares DAPs MDA 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa. 

                                                 
6
 Não estão disponíveis as informações referentes às variáveis DAPs e crédito rural para os anos anteriores a 

2012. 
7
 Culturas temporárias são aquelas consideradas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo 

inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir, como, por exemplo: soja, milho, 

feijão etc. Também são incluídos nesta categoria o abacaxi, a cana-de-açúcar, a mandioca e a mamona, que 

apresentam ciclos de colheita muitas vezes superiores a 12 meses. Por sua vez, culturas permanentes são aquelas 

de ciclo vegetativo longo, sem necessidade de novo plantio (IBGE: https://educa.ibge.gov.br/). 

https://educa.ibge.gov.br/
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3.3.2 Dados em painel 

 

O método estatístico mais indicado para a análise de uma base de dados com 

observações em duas dimensões (uma espacial e outra temporal) em que a mesma unidade de 

corte transversal (cross section) é acompanhada por uma extensão de tempo é o modelo de 

Dados em Painel (BALTAGI, 2005). Neste trabalho, tem-se uma amostra em que se pode 

aplicar este método, pois analisa-se uma série de municípios do Nordeste e sua produção 

agrícola durante o período de 2012 a 2017. 

Algumas das vantagens dos modelos de regressão em painel sobre os modelos de 

dados de corte transversal (ou de séries temporais) é a capacidade de captar a heterogeneidade 

individual, a obtenção de estimativas mais eficientes e o melhor uso das informações 

disponíveis. Tais vantagens proporcionam uma melhor investigação da dinâmica do 

comportamento das unidades observadas, permitindo considerar o efeito de variáveis não 

observadas. No entanto, é necessário verificar a presença de problemas de autocorrelação e 

correlação cruzada, como de heterocedasticidade (GREENE, 2000; BALTAGI, 2005; HSIAO, 

2003). 

O modelo básico de dados em painel (com k variáveis explicativas) é representado 

pela seguinte equação: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝜀𝑖𝑡(1) 

Neste modelo 𝑌𝑖𝑡 representa a variável explicada, com i = 1,..., N indivíduos e t = 

1,...T períodos; 𝛽0 capta a heterogeneidade, ou seja, o efeito individual; 𝑋𝑘𝑖𝑡 representa K 

variáveis explicativas com k = 1,...K; e 𝜀𝑖𝑡 é o termo de erro distribuído idêntica e 

independentemente com média zero e variância constante [𝜀𝑖~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀
2)]. 

Uma questão importante a ser considerada na classe de modelos de dados em 

painel é o efeito de variáveis que não são observadas pelo pesquisador, denominadas 

genericamente como “heterogeneidade não observada”. Nesta classe de modelos, como 

apresentado na equação (1), o erro pode ser decomposto da seguinte forma: 𝜀𝑖𝑡 = 𝜂𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝜂𝑖 + 𝑢𝑖𝑡(2) 

Sendo que 𝜂𝑖 representa a heterogeneidade não observada e 𝑢𝑖𝑡 o termo de erro do 

modelo. Uma restrição importante sobre o comportamento de 𝜂𝑖 é que ele deve variar apenas 

entre as unidades cross section (municípios no presente estudo) e não ao longo do tempo. 
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Dependendo do método utilizado para estimar os parâmetros do modelo (2), a 

inclusão de 𝜂𝑖 pode ajudar a controlar ou eliminar o problema de variáveis omitidas, tão 

comum em muitos contextos empíricos. 

A partir desse modelo geral, dentre os modelos específicos existentes, os mais 

conhecidos são: MQO para dados empilhados (pooled data), efeitos fixos, e efeitos aleatórios 

(MEA). 

 

3.3.3 Modelo de regressão MQO para dados empilhados (pooled data) 

 

Essa abordagem é considerada a versão mais simples dos dados em painel, 

representado também pela equação (1), no qual pressupõe-se que o coeficiente de regressão (o 

intercepto e a inclinação da reta de regressão) seja o mesmo para todos os sujeitos, sem 

distinção entre eles, sendo possível estimá-lo por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Além disso, considera-se que os regressores são não estocásticos.  

O problema desse modelo é ocultar a heterogeneidade que possa existir entre os 

sujeitos nos períodos estabelecidos. Assim, a individualidade de cada sujeito está inclusa no 

termo de erro, 𝜀𝑖𝑡, podendo resultar em coeficientes estimados tendenciosos e inconsistentes 

caso o termo do erro esteja correlacionado com alguns regressores do modelo. 

 

3.3.4 Efeitos fixos 

 

Esse modelo de regressão considera a heterogeneidade entre os indivíduos, e é 

chamada de efeitos fixos porque cada intercepto individual não se altera ao longo do tempo, 

ou seja, o intercepto difere entre os indivíduos (no caso, entre os municípios), porém não varia 

com o tempo.  

Os efeitos fixos podem ser unidirecionais (one-way) em que o intercepto da 

regressão difere entre os municípios, e efeitos fixos bidirecionais (two-way) onde é possível 

verificar o efeito do tempo ao incluir variáveis dummies de tempo (BALTAGI, 2005). 

Entretanto, a estimação por efeitos fixos não permite estimativas de características que não 

variam com o tempo, sendo eliminadas na estimação por causa da diferenciação. 

Esta regressão pode ser estimada por meio dos desvios de seus respectivos valores 

médios, produzindo estimativas consistentes e não eficientes (têm variâncias maiores) quando 

comparado aos resultados do modelo de regressão MQO para dados empilhados.  

Dada a regressão simples apresentado na equação (2) com o erro decomposto, e a 
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equação da média ao longo do tempo: 

𝑌i. = α + β 𝑋i. + 𝜂𝑖 + 𝑢i.                                                                       (3) 

A estimação se dá através da subtração da equação (3) de (2): 

𝑌𝑖𝑡 −𝑌i. =  β( Xit −  𝑋i.) + (𝑢𝑖𝑡 − 𝑢i)                                  (4) 

Para evitar a armadilha da variável dummy, ou perfeita multicolinearidade, faz-se 

o uso da restrição ∑ 𝜀𝑁
𝑖=1 i = 0. Contudo, esse modelo sofre de uma grande perda de graus de 

liberdade, ao estimar (N-1) parâmetros extras, havendo possibilidade de multicolinearidade 

devido a quantidade de varíaveis dummies no modelo. 

 

3.3.5 Efeitos aleatórios 

 

Nesse modelo as diferenças individuais são refletidas no termo de erro aleatório, 

ao invés de ser estimado como um parâmetro fixo, portanto, considera-se βoi = β0 + 𝑤𝑖. 

Geralmente ele é utilizado quando a quantidade de indivíduos (N), no caso, municípios, é 

extensa, evitando uma grande perda de graus de liberdade se fosse estimado por efeitos fixos 

ao assumir que 𝑤𝑖(erro representando a heterogeneidade entre os indivíduos) seja aleatório e 

independente do uit (erro do modelo geral), além de admitir que os regressores sejam 

independentes de ambos os termos de erro (𝑤𝑖 e uit) para todos os i e t. 

Além destes, o modelo também segue as hipóteses:𝑤𝑖 ∼ IID (0, σ²η), uit ∼ IID (0, 

σ²u). 

Formalmente ele é representado: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝑤𝑖 + 𝑢𝑖𝑡(5) 

Diferentemente dos efeitos fixos, a estimação não pode ser feita por MQO devido 

os componentes de erros serem correlacionados ao longo do tempo entre os mesmos 

indivíduos, sendo estimado, então, pelo método dos Mínimos Quadrados Generalizados 

(MQG). 

 

3.3.6 Escolha do modelo 

 

Como auxílio para detectar o melhor modelo a ser utilizado para estimar a 

regressão se realizou alguns testes. O primeiro deles, o teste de Chow para verificar qual o 

melhor modelo dentre os dados empilhados (pooled) e efeitos fixos, em seguida utilizou-se o 
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teste Breush-Pagan para comparar o modelo de dados empilhados e de efeitos aleatórios, e, 

por fim, utilizou-se o teste de Hausman para decidir se o modelo de efeitos fixos é mais 

adequado do que os efeitos aleatórios.  

O teste de Chow é utilizado para testar se as regressões são diferentes para grupos 

diferentes, no caso, se a regressão para o semiárido difere para o não semiárido. Ao considerar 

um modelo com k variáveis e g categorias, a soma dos quadrados irrestritos é dado por: 

SQRirrestrito = SQR1 + SQR2 + ... + SQRg. Logo, o valor F de Chow é representado da 

seguinte maneira: 

F = 

[𝑆𝑄𝑅−(𝑆𝑄𝑅1+⋯+𝑆𝑄𝑅𝑔)]

(𝐾+1)(𝐺−1)
(𝑆𝑄𝑅1+⋯+𝑆𝑄𝑅𝑔)

[𝑁−𝐺(𝐾+1)]

 ~ F[(k + 1)(g – 1), N – g(K +1)]                           (6) 

Se o valor encontrado de F for maior que o valor crítico da distribuição F, rejeita-

se a hipótese nula de que os efeitos são iguais (há igualdade de interceptos e inclinações), ou 

seja, há diferença na regressão dos grupos. 

Como dito anteriormente, também se utiliza o teste baseado no multiplicador de 

Lagrange desenvolvido por Breush-Pagan (1980 apud GREENE 1997), que assume as 

seguintes hipóteses nula e alternativa: 

  H0: σ²β0 = 0 

H1: σ²β0 ≠ 0 

A estatística do teste foi definida como: 

LM = 
𝑛 

2( −1)
[
∑ [∑     

  1 ]  
𝑖 1

∑ ∑ 𝜀 𝑖𝑡 
  1

 
𝑖 1

− 1]                                      (7) 

Em que LM tem distribuição χ² (qui-quadrado). Se a hipótese nula for aceita, o 

modelo pooled é preferível ao modelo de efeitos aleatórios. Caso contrário, o modelo de 

efeitos aleatórios é melhor. 

Já o teste de Hausman (1978), um dos procedimentos mais aplicado para a escolha 

entre os efeitos fixos e efeitos aleatórios sugerido por Greene (1997), verifica a presença de 

correlação entre o efeito individual e os regressores, segundo as hipóteses nula e alternativa: 

H0: β0 não é correlacionada com os regressores 

H1: β0 é correlacionado com os regressores  

Se não houver a rejeição da hipótese nula, não há indícios que β0 seja 

correlacionado com os regressores, e o modelo mais adequado seria por efeitos aleatórios com 

estimativas consistentes e assintoticamente eficientes; caso a hipótese nula seja rejeitada, 

deve-se utilizar o modelo de efeitos fixos, caso contrário, as estimativas serão inconsistentes. 
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Os dados em painel podem ser balanceados ou desbalanceados. O primeiro se 

caracteriza por cada unidade de corte transversal apresentar uniformidade temporal, por outro 

lado, um painel é dito desbalanceado quando o número de observações difere entre os 

sujeitos. Assim, objetivando um resultado livre de viés, de acordo com a base de dados 

obtida, faz-se uso do painel desbalanceado, uma vez que o número de observações é diferente 

entre os municípios de estudo.  
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3.4 Resultados 

  

Antes de verificar qual a modelagem mais robusta de acordo com a base de dados 

utilizada, pode-se verificar no modelo estimado por MQO (pooled), apresentado na Tabela 4, 

que a variável “semiárido” apresenta um efeito relevante sobre a eficiência da produção 

agrícola (sendo captada por meio da variável explicada: produtividade do valor bruto da 

produção). Embora esta especificação apresente vieses, têm-se evidências de que as 

características que qualificam, ou não, um município no semiárido são importantes para 

explicar as diferenças de produtividade.  

Assim, a amostra foi dividida em três grupos, a fim de melhor captar as 

características destes: o primeiro, composto por todos os municípios do Nordeste; o segundo 

representando os municípios pertencentes ao semiárido e, por fim, os municípios que não 

fazem parte da região semiárida, além de justificar essa separação dos municípios, uma vez 

que, no modelo em painel, existe colinearidade perfeita entre efeitos fixos de municípios e a 

dummy “semiárido”. Isso ocorre porque a variável “semiárido” é invariante no tempo e os 

efeitos fixos municipais captam toda a variabilidade transversal. 

 

Tabela 4 – Modelo pooled 
Eficiência Coeficiente P-valor 

Semiárido*** -1,50732 0,000 

Crédito rural*** 4,20E-07 0,000 

Temperatura*** -0,34637 0,000 

Precipitação -0,00006 0,612 

Dap*** -0,00038 0,000 

Constante*** 1.240.388 0,000 

Número de observações: 9.887 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

Nota: Significância estatística *** a 1%. 
 

A partir dessa divisão, foram simuladas as regressões para os três modelos 

(pooled, efeito fixo e efeito aleatório), apresentadas na Tabela 1A (apêndice 2), para então 

realizar os testes e detectar qual o modelo mais adequado aos dados utilizados. O teste F de 

Chow rejeitou a hipótese nula de que os interceptos e a inclinação são iguais para todos os 

municípios, indicando que o modelo de efeitos fixos é melhor que o pooled. Em seguida, 

realizou-se o teste LM de Breush-Pagan, onde foi possível observar que para ambos os grupos 

o modelo aleatório foi mais adequado que o pooled, então para decidir entre o efeito fixo e o 
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efeito aleatório, utilizou-se o teste de Hausman, o qual apresentou, ao nível de 1% de 

significância, a rejeição da hipótese nula de que a variável que capta a heterogeneidade não é 

correlacionada com os regressores, indicando que o modelo adequado é o de efeitos fixos. 

Portanto, só este será interpretado. Os testes podem ser observados nas Tabelas 2A, 3A e 4A, 

respectivamente, no Apêndice 2. 

Definido a melhor modelagem, verificou-se que conjuntamente o tempo em anos 

impacta na eficiência da produção agrícola (como pode ser visto na Tabela 5A (apêndice 2). 

Contudo, quando corrigido a heterocedasticidade, alguns anos não apresentam efeito sobre a 

variável a ser explicada (os resultados do teste podem ser verificados na Tabela 6A (apêndice 

2). 

Também é possível verificar, na Tabela 5, que do total de 9.887 agricultores 

familiares nordestinos que compõe a amostra de dados, a maioria está concentrada na região 

semiárida com 6.343, enquanto 3.544 se localizam fora da região semiárida, em que esta 

última não apresentou resultados estatisticamente significantes. Com isso, a partir da base de 

dados aplicada e pelo método estatístico escolhido, as variáveis utilizadas como regressores 

não possuem efeito sobre a eficiência da produção agrícola fora do semiárido, assim, só serão 

analisados os resultados para o Nordeste em geral e para o semiárido.  

 

Tabela 5 – Modelo de efeito fixo robusto 
  Nordeste Semiárido Não semiárido 

Eficiência Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Crédito rural 2,03E-07*** 0,007 2,06E-07** 0,023 7,78E-08 0,173 

Temperatura 0,07113** 0,029 0,07794** 0,063 0,05571 0,227 

Precipitação 0,00015 0,190 0,00077*** 0,002 -0,00004 0,727 

Dap -0,00012 0,229 -0,00013 0,235 0,00017 0,198 

Ano 

2013 0,41591*** 0,000 0,50751*** 0,001 0,07178 0,396 

2014 0,11135* 0,063 0,00058 0,995 0,15582* 0,074 

2015 0,00798 0,900 -0,02271 0,803 -0,03439 0,575 

2016 0,11573* 0,069 -0,12519 0,142 0,37059*** 0,000 

2017 0,26856*** 0,000 0,10689 0,281 0,33729*** 0,000 

Constante 0,22643 0,797 -0,72548 0,525 1,68040 0,196 

  Nº de obs.: 9.887 Nº de obs.: 6.343 Nº de obs.: 3.544 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

Nota: Significância estatística *** a 1%, ** 5%, * 10%. 
 

Ainda de acordo com a Tabela 5, o crédito rural apresentou um efeito positivo 



54 

 

sobre a eficiência da produção, apesar dos valores obtidos serem muito próximos a zero, 

corroborando com os trabalhos de Couto Filho e Cerqueira (2002), Kageyama (2003) e Dias 

et al. (2004), que verificaram que os beneficiados pelo PRONAF obtiveram uma maior 

produtividade. Essa relação também é positiva para a maior parte da literatura quando 

analisado o crédito rural destinado a todos os produtores e não apenas para os agricultores 

familiares. 

A relação entre as variáveis de temperatura e de precipitação com a eficiência da 

produção agrícola pode ser difícil de verificar em um modelo linear, dado que as condições 

ótimas variam entre as culturas, seus estágios de desenvolvimento e outras condições 

ambientais. Na região nordestina, a cultura agrícola, em sua maior parte, é sensível a 

temperaturas amenas, se adaptando com melhor eficiência a temperaturas mais elevadas. 

Assim, de acordo com a Tabela 5, a temperatura exerce um efeito positivo sobre a variável de 

interesse com efeito de 0,07113 no Nordeste e 0,07794 no semiárido. Já a precipitação não foi 

estatisticamente significante para o Nordeste, mas apresenta um efeito positivo de 0,00077 

sobre a eficiência no semiárido, indicando que a ocorrência de chuvas nessa região pode 

elevar a produtividade. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Araújo (2012) ao avaliar um 

painel dos municípios do Nordeste e do Sul do país por um período de 32 anos, e verificou 

que a temperatura e a precipitação são fatores importantes para explicar as culturas das 

regiões, e no caso nordestino de milho e da cana de açúcar, nos períodos de primavera e 

verão, as elevações de ambos os fatores implicam em aumento nos níveis de produtividade, e 

quando verificado a magnitude dos coeficientes, todos apresentaram ganhos incrementais de 

produtividade agrícola devido ao aumento de 1 mm de precipitação ou 1ºC na temperaturas 

sazonais. 

Por fim, a variável Dap, que representa o número de agricultores familiares por 

munícipio, não foi estatisticamente significante para nenhuma das estimações. Esse resultado 

indica que, ao longo do tempo, o número de agricultores familiares não exerce influência 

significativa sobre a produtividade média, o que pode ser justificado pelo fato da produção da 

lavoura temporária sofrer maior intervenção por outros tipos de agricultores, com adoção de 

processos que incorporem mais nível tecnológico. 
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3.5 Considerações Finais 

  

Este trabalho teve por objetivo analisar o impacto do crédito rural sobre a 

produção das lavouras temporárias na região Nordeste, especificamente no semiárido e não 

semiárido, contribuindo com a literatura, visto que, em geral, os trabalhos já existentes 

desconsideram a heterogeneidade regional e avaliam o Nordeste como um todo. 

De acordo com os dados obtidos e com o objetivo proposto, foram utilizados 

métodos de dados em painel, mais especificamente, com efeitos fixos, após realizar os testes 

para obter a melhor forma de modelar a relação estudada. A partir dos resultados, uma vez 

dividida a amostra em três grupos (Nordeste, semiárido e não semiárido), observou-se que os 

resultados obtidos para a região não semiárida não foram estatisticamente significantes, 

diferenciando-se dos demais. A partir disso, é possível reafirmar a heterogeneidade produtiva 

existente entre o semiárido e não semiárido nordestino. 

Quanto ao efeito do crédito rural no Nordeste, em geral e na região semiárida, 

obteve-se um efeito positivo sobre a eficiência da produção agrícola, apesar do coeficiente ser 

próximo de zero. Outro resultado importante é que ao longo do tempo o número de 

agricultores familiares não influencia essa produtividade. 

Nesse sentido, o presente trabalho evidencia a importância do crédito rural como 

fator para a eficiência da produção das lavouras temporárias no Nordeste. Com efeito, é 

necessário verificar também os diferenciais de produtividade entre as regiões classificadas nos 

dois tipos de clima, para se ter um melhor panorama da produtividade dos agricultores 

familiares. 

Assim, no que se refere a medidas de políticas públicas com o objetivo de 

melhorar a produção agrícola no Nordeste e suas regiões, propõem-se uma melhor focalização 

do PRONAF, principalmente com acompanhamento técnico constante aos agricultores, bem 

como buscar uma modernização das práticas e técnicas agrícolas por eles utilizadas. Com 

isso, espera-se que os agricultores aumentem sua produção, devendo assim, contribuir para 

uma melhor eficiência agrícola na região. 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

Essa dissertação foi composta por dois capítulos que abordaram o mesmo tema: os 

agricultores familiares e o crédito rural, porém com objetivos distintos. O primeiro capítulo 

objetivou estimar o impacto da posse ou propriedade da terra rural das pessoas potencialmente 

classificadas como agricultores familiares sobre a probabilidade de acesso ao crédito rural no 

Brasil e suas regiões. 

Para atender a este desideratum , utilizou-se os métodos de entropia, PSM e 

análise de sensibilidade, resultando que a posse de terra implica em um efeito positivo sobre o 

acesso ao crédito no Brasil, contudo quando se analisa as regiões separadamente, esse mesmo 

resultado se apresentou apenas para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, enquanto o Sul e 

Centro-Oeste não relataram estimativas estatisticamente significantes. 

Nesse caso, conclui-se que para impulsionar o acesso ao crédito rural é necessário 

o desenho de políticas públicas que facilitem o acesso dos pequenos agricultores ao título de 

posse da terra. 

Já o segundo capítulo teve por objetivo analisar o impacto do crédito rural sobre a 

produção das lavouras temporárias na região Nordeste, e suas respectivas áreas semiárida e 

não semiárida. Para tal, utilizou-se os dados em painel com efeitos fixos como método 

estatístico.  

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que o crédito rural possui 

um efeito positivo sobre a eficiência da produção agrícola, com exceção da área não 

semiárida, onde nenhum resultado apresentado não foi estatisticamente significante. Assim, 

recomenda-se uma melhor focalização do PRONAF na região estudada, além de propor 

melhorar as políticas de créditos já existentes, a fim de contribuir para a eficiência agrícola.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1A – Estatísticas Descritivas das Regiões 

Variáveis 

Norte Nordeste 

Controles Tratados Controles Tratados 

Obs Média desvio padrão Obs média desvio padrão Obs média desvio padrão Obs média desvio padrão 

Rendimento do trabalho principal (R$) 265 8.67,58 989,98 1062 1.010,49 1.209,75 595 349,11 507,90 1354 575,89 1.099,37 

Rendimento por hectare (R$) 265 3.183,82 8.234,14 1062 10.567,78 152.343,10 595 10.301,68 142.562,10 1354 7.536,00 71.770,45 

Assistência técnica (proporção) 265 0,06 0,25 1062 0,09 0,29 595 0,03 0,18 1354 0,06 0,24 

Horas trabalhadas/semana 265 39,48 11,68 1062 37,98 11,71 595 35,51 11,06 1354 36,73 11,92 

Sexo masculino (proporção) 265 0,93 0,25 1062 0,91 0,29 595 0,85 0,35 1354 0,87 0,33 

Cor Branca (proporção) 265 0,18 0,38 1062 0,20 0,40 595 0,18 0,39 1354 0,25 0,43 

Idade_1 - 16-25 anos (proporção) 265 0,15 0,36 1062 0,03 0,18 595 0,09 0,29 1354 0,04 0,19 

Idade_2 - 26-35 anos (proporção) 265 0,25 0,44 1062 0,15 0,36 595 0,20 0,40 1354 0,14 0,35 

Idade_3 - 36-45 anos (proporção) 265 0,25 0,44 1062 0,24 0,43 595 0,24 0,43 1354 0,19 0,40 

Idade_4 - 46-65 anos (proporção) 265 0,28 0,45 1062 0,49 0,50 595 0,40 0,49 1354 0,48 0,50 

Idade_5 - 65 anos ou mais (proporção) 265 0,06 0,23 1062 0,08 0,27 595 0,06 0,24 1354 0,14 0,35 

Chefe de família (proporção) 265 0,75 0,43 1062 0,84 0,37 595 0,70 0,46 1354 0,78 0,41 

Nasceu no município (proporção) 265 0,46 0,50 1062 0,43 0,49 595 0,68 0,47 1354 0,73 0,44 

Sem instrução (proporção) 265 0,26 0,44 1062 0,22 0,42 595 0,35 0,48 1354 0,36 0,48 

Ensino Fundamental (proporção) 265 0,59 0,49 1062 0,64 0,48 595 0,55 0,50 1354 0,53 0,50 

Ensino Médio (proporção) 265 0,13 0,34 1062 0,12 0,33 595 0,10 0,30 1354 0,10 0,30 

Ensino Superior (proporção) 265 0,02 0,14 1062 0,02 0,14 595 0,01 0,09 1354 0,01 0,09 

Idade que começou a trabalhar (anos) 265 11,50 3,43 1062 11,44 3,03 595 11,23 3,06 1354 10,78 3,01 

Reside no trabalho (proporção) 265 0,49 0,50 1058 0,63 0,48 594 0,25 0,43 1354 0,52 0,50 

Variáveis 

Sudeste Sul 

Controles Tratados Controles Tratados 

Obs Média desvio padrão Obs média desvio padrão Obs média desvio padrão Obs média desvio padrão 

Rendimento do trabalho principal (R$) 201 1.330,93 1.731,16 614 1.637,27 1.964,03 184 1.533,17 1.882,43 822 1.823,18 2.143,15 

Rendimento por hectare (R$) 201 1.600,27 7.832,83 614 6.521,12 62.660,27 184 18.161,32 25.2571,50 822 1.770,72 34.591,37 

Assistência técnica (proporção) 201 0,21 0,41 614 0,16 0,37 184 0,34 0,47 822 0,41 0,49 

Horas trabalhadas/semana 201 44,95 13,24 614 44,79 13,59 184 48,01 17,75 822 46,00 15,92 

Sexo masculino (proporção) 201 0,90 0,29 614 0,92 0,26 184 0,83 0,38 822 0,85 0,36 

Cor Branca (proporção) 201 0,50 0,50 614 0,61 0,49 184 0,83 0,38 822 0,88 0,32 

Idade_1 - 16-25 anos (proporção) 201 0,09 0,29 614 0,03 0,17 184 0,07 0,26 822 0,02 0,16 

Idade_2 - 26-35 anos (proporção) 201 0,24 0,43 614 0,07 0,25 184 0,25 0,43 822 0,09 0,29 

Idade_3 - 36-45 anos (proporção) 201 0,26 0,44 614 0,19 0,40 184 0,24 0,43 822 0,17 0,37 
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Idade_4 - 46-65 anos (proporção) 201 0,33 0,47 614 0,56 0,50 184 0,39 0,49 822 0,60 0,49 

Idade_5 - 65 anos ou mais (proporção) 201 0,07 0,26 614 0,15 0,36 184 0,05 0,22 822 0,12 0,33 

Chefe de família (proporção) 201 0,79 0,41 614 0,81 0,39 184 0,71 0,46 822 0,77 0,42 

Nasceu no município (proporção) 201 0,60 0,49 614 0,73 0,44 184 0,62 0,49 822 0,63 0,48 

Sem instrução (proporção) 201 0,11 0,31 614 0,10 0,30 184 0,07 0,26 822 0,05 0,22 

Ensino Fundamental (proporção) 201 0,65 0,48 614 0,69 0,46 184 0,56 0,50 822 0,74 0,44 

Ensino Médio (proporção) 201 0,20 0,40 614 0,14 0,35 184 0,32 0,47 822 0,16 0,37 

Ensino Superior (proporção) 201 0,04 0,21 614 0,06 0,24 184 0,04 0,20 822 0,04 0,20 

Idade que começou a trabalhar (anos) 201 11,27 3,05 614 11,26 3,67 184 11,23 3,16 822 10,41 2,89 

Reside no trabalho (proporção) 199 0,54 0,50 614 0,71 0,45 184 0,53 0,50 822 0,84 0,37 

Variáveis 

Centro-Oeste 

  

Controles Tratados 

Obs Média desvio padrão Obs média desvio padrão 

Rendimento do trabalho principal (R$) 80 2279,72 2743,56 302 2165,51 2640,81 

Rendimento por hectare (R$) 80 1998,51 14789,94 302 3179,51 29119,28 

Assistência técnica (proporção) 80 0,21 0,41 302 0,14 0,35 

Horas trabalhadas/semana 80 43,70 11,55 302 44,46 15,00 

Sexo masculino (proporção) 80 0,93 0,26 302 0,91 0,29 

Cor Branca (proporção) 80 0,43 0,50 302 0,50 0,50 

Idade_1 - 16-25 anos (proporção) 80 0,01 0,11 302 0,01 0,10 

Idade_2 - 26-35 anos (proporção) 80 0,15 0,36 302 0,06 0,24 

Idade_3 - 36-45 anos (proporção) 80 0,23 0,42 302 0,17 0,37 

Idade_4 - 46-65 anos (proporção) 80 0,55 0,50 302 0,58 0,49 

Idade_5 - 65 anos ou mais (proporção) 80 0,06 0,24 302 0,18 0,39 

Chefe de família (proporção) 80 0,84 0,37 302 0,86 0,35 

Nasceu no município (proporção) 80 0,33 0,47 302 0,29 0,45 

Sem instrução (proporção) 80 0,10 0,30 302 0,16 0,37 

Ensino Fundamental (proporção) 80 0,62 0,49 302 0,59 0,49 

Ensino Médio (proporção) 80 0,17 0,38 302 0,18 0,38 

Ensino Superior (proporção) 80 0,10 0,30 302 0,07 0,26 

Idade que começou a trabalhar (anos) 80 11,15 3,23 302 11,03 3,86 

Reside no trabalho (proporção) 80 0,41 0,50 302 0,70 0,46 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
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Tabela 2A – Balanceamento por entropia para o Brasil e regiões 

Brasil 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do trabalho 

principal 1210 3023204 4,025 876,7 1981565 4,904 1210 3023204 4,025 1209 4098743 4,048 

Rendimento/ hectare 6934 1,02E+10 30,89 9376 2,22E+10 22,57 6934 1,02E+10 30,89 6929 1,34E+10 27,21 

Assistência técnica 0,1601 0,1345 1,854 0,1241 0,1087 2,281 0,1601 0,1345 1,854 0,16 0,1345 1,854 

Horas trabalhadas 40,64 189,9 0,5309 39,9 178,5 0,6713 40,64 189,9 0,5309 40,64 194,3 0,6541 

Sexo  0,8887 0,09896 -2,471 0,8767 0,1082 -2,292 0,8887 0,09896 -2,471 0,8887 0,09902 -2,471 

Cor  0,4383 0,2463 0,2487 0,3427 0,2254 0,663 0,4383 0,2463 0,2487 0,4381 0,2464 0,2494 

Idade_2  0,1145 0,1014 2,422 0,2209 0,1722 1,346 0,1145 0,1014 2,422 0,1148 0,1017 2,416 

Idade_3 0,199 0,1594 1,508 0,2504 0,1878 1,152 0,199 0,1594 1,508 0,1988 0,1594 1,509 

Idade_4 0,5284 0,2493 -0,1137 0,3737 0,2342 0,5222 0,5284 0,2493 -0,1137 0,5277 0,2494 -0,1109 

Idade_5 0,1275 0,1113 2,234 0,06203 0,05822 3,632 0,1275 0,1113 2,234 0,1273 0,1112 2,236 

Chefe de família 0,801 0,1594 -1,508 0,7375 0,1937 -1,08 0,801 0,1594 -1,508 0,8007 0,1597 -1,505 

Nasceu no município 0,5863 0,2426 -0,3506 0,5946 0,2412 -0,3852 0,5863 0,2426 -0,3506 0,5864 0,2427 -0,351 

Fundamental 0,6252 0,2344 -0,5173 0,5741 0,2447 -0,2998 0,6252 0,2344 -0,5173 0,6251 0,2345 -0,5167 

Médio 0,1294 0,1127 2,208 0,1558 0,1316 1,898 0,1294 0,1127 2,208 0,1296 0,1129 2,205 

Superior 0,0326 0,03155 5,264 0,02648 0,02579 5,899 0,0326 0,03155 5,264 0,03259 0,03155 5,265 

Idade que começou a 

trabalhar 10,91 10,22 1,038 11,28 10,29 0,7391 10,91 10,22 1,038 10,91 10,71 0,9423 

Reside no trabalho 0,6629 0,2235 -0,6891 0,4085 0,2418 0,3724 0,6629 0,2235 -0,6891 0,6621 0,2239 -0,6854 

Nordeste 0,3248 0,2194 0,7482 0,4493 0,2476 0,2038 0,3248 0,2194 0,7482 0,3251 0,2196 0,7465 

Sudeste  0,1483 0,1263 1,979 0,1505 0,128 1,955 0,1483 0,1263 1,979 0,1483 0,1264 1,98 

Sul  0,1985 0,1591 1,512 0,1392 0,1199 2,085 0,1985 0,1591 1,512 0,1984 0,1591 1,513 

Centro oeste  0,07293 0,06763 3,285 0,06051 0,0569 3,686 0,07293 0,06763 3,285 0,07284 0,06759 3,287 

Norte 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do 

trabalho principal 1063 1689741 4,096 874,5 1132122 5,379 1063 1689741 4,096 1063 1421997 4,37 

Rendimento/ hectare 11621 2,90E+10 22,24 3141 7,14E+07 4,772 11621 2,90E+10 22,24 11617 5,30E+08 2,207 

Assistência técnica 0,09924 0,08948 2,681 0,08679 0,07956 2,935 0,09924 0,08948 2,681 0,09922 0,08972 2,681 

Horas trabalhadas 37,98 137,2 0,4739 39,45 127,1 1,008 37,98 137,2 0,4739 37,98 124,7 0,1305 
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Sexo  0,9112 0,08103 -2,89 0,9245 0,07004 -3,214 0,9112 0,08103 -2,89 0,9112 0,08123 -2,891 

Cor  0,2155 0,1692 1,384 0,1811 0,1489 1,656 0,2155 0,1692 1,384 0,2155 0,1697 1,384 

Idade_2  0,1465 0,1252 1,384 0,2528 0,1896 1,137 0,1465 0,1252 1,999 0,1465 0,1255 2 

Idade_3 0,2401 0,1826 1,217 0,2679 0,1969 1,048 0,2401 0,1826 1,217 0,24 0,1831 1,218 

Idade_4 0,5019 0,2502 -0,007561 0,2792 0,202 0,9841 0,5019 0,2502 -0,007561 0,5017 0,2509 -0,006726 

Idade_5 0,0794 0,07316 3,112 0,0566 0,0536 3,838 0,0794 0,07316 3,112 0,07936 0,07334 3,112 

Chefe de família 0,8289 0,1419 -1,747 0,7509 0,1877 -1,161 0,0794 0,1419 -1,747 0,8288 0,1424 -1,746 

Nasceu no município 0,3771 0,2351 0,507 0,4491 0,2483 0,2048 0,3771 0,2351 0,507 0,3773 0,2358 0,5065 

Fundamental 0,6257 0,2344 -0,5195 0,5623 0,2471 -0,251 0,6257 0,2344 -0,5195 0,6257 0,2351 -0,5194 

Médio 0,1248 0,1093 2,271 0,1434 0,1233 2,035 0,1248 0,1093 2,271 0,1249 0,1097 2,27 

Superior 0,02647 0,02579 5,9 0,02264 0,02221 6,418 0,02647 0,02579 5,9 0,02646 0,02585 5,901 

Idade que começou a 

trabalhar 11,27 9,19 0,673 11,51 12,61 0,8841 11,27 9,19 0,673 11,27 12,43 0,8534 

Reside no trabalho 0,6597 0,2247 -0,6743 0,5208 0,2505 -0,08309 0,6597 0,2247 -0,6743 0,6596 0,2254 -0,6738 

Nordeste 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do 

trabalho principal 573,7 1188144 7,479 358,2 310698 7,325 573,7 1188144 7,479 573,7 1357143 5,061 

Rendimento/hectare 7404 5,65E+09 20,26 11084 2,23E+10 17,59 7404 5,65E+09 20,26 7404 1,24E+10 21,53 

Assistência técnica 0,06617 0,06184 3,49 0,03535 0,03416 5,032 0,06617 0,06184 3,49 0,06617 0,0619 3,49 

Horas trabalhadas 36,84 145,6 0,5674 35,41 123,9 0,3192 36,84 145,6 0,5674 36,84 133,5 0,424 

Sexo  0,8743 0,1099 -2,259 0,8535 0,1252 -2 0,8743 0,1099 -2,259 0,8743 0,11 -2,259 

Cor  0,255 0,1901 1,124 0,2003 0,1605 1,497 0,255 0,1901 1,124 0,255 0,1903 1,124 

Idade_2  0,1346 0,1165 2,142 0,2037 0,1625 1,471 0,1346 0,1165 2,142 0,1346 0,1167 2,142 

Idade_3 0,1963 0,1579 1,529 0,2424 0,184 1,202 0,1963 0,1579 1,529 0,1963 0,158 1,529 

Idade_4 0,484 0,2499 0,06397 0,4007 0,2405 0,4054 0,484 0,2499 0,06397 0,484 0,2502 0,06399 

Idade_5 0,1472 0,1256 1,991 0,06566 0,06145 3,507 0,1472 0,1256 1,991 0,1472 0,1258 1,991 

Chefe de família 0,7829 0,1701 -1,372 0,7088 0,2068 -0,9189 0,7829 0,1701 -1,372 0,7829 0,1703 -1,372 

Nasceu no município 0,7279 0,1982 -1,024 0,6852 0,2161 -0,7975 0,7279 0,1982 -1,024 0,7279 0,1984 -1,024 

Fundamental 0,5316 0,2492 -0,1266 0,5488 0,248 -0,1962 0,5316 0,2492 -0,1266 0,5316 0,2494 -0,1266 

Médio 0,09591 0,08678 2,745 0,09764 0,08826 2,711 0,09591 0,08678 2,745 0,09591 0,08686 2,745 

Superior 0,008922 0,008849 10,44 0,008418 0,008361 10,76 0,008922 0,008849 10,44 0,008922 0,008857 10,44 

Idade que começou a 

trabalhar 10,75 9,383 1,235 11,22 9,546 0,8112 10,75 9,383 1,235 10,75 9,422 0,6239 

Reside no trabalho 0,5234 0,2496 -0,09378 0,266 0,1956 1,059 0,5234 0,2496 -0,09378 0,5234 0,2499 -0,09377 
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Sudeste 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do 

trabalho principal 1583 3499085 3,001 1239 2331562 4,844 1583 3499085 3,001 1583 6505037 4,408 

Rendimento/ hectare 6551 4,24E+09 13,51 1605 6,20E+07 10,47 6551 4,24E+09 13,51 6550 4,76E+08 3,833 

Assistência técnica 0,1596 0,1344 1,859 0,2111 0,167 1,416 0,1596 0,1344 1,859 0,1596 0,1348 1,859 

Horas trabalhadas 44,7 176 0,3481 44,9 164,5 0,1692 44,7 176 0,3481 44,7 207,5 0,1381 

Sexo  0,9235 0,0708 -3,185 0,9095 0,08269 -2,856 0,9235 0,0708 -3,185 0,9235 0,07104 -3,185 

Cor  0,6042 0,239 -0,4263 0,4975 0,2513 0,01005 0,6042 0,2395 -0,4263 0,6042 0,2403 -0,4263 

Idade_2  0,07329 0,06803 3,275 0,2362 0,1813 1,242 0,07329 0,06803 3,275 0,07334 0,0683 3,273 

Idade_3 0,1906 0,1545 1,576 0,2714 0,1987 1,028 0,1906 0,1545 1,576 0,1905 0,155 1,576 

Idade_4 0,5603 0,2468 -0,242 0,3317 0,2228 0,7151 0,5603 0,2468 -0,2428 0,5602 0,2476 -0,2426 

Idade_5 0,145 0,1241 2,017 0,06533 0,06136 3,518 0,145 0,1241 2,017 0,1449 0,1246 2,017 

Chefe de família 0,816 0,1504 -1,631 0,7889 0,1674 -1,416 0,816 0,1504 -1,631 0,816 0,1509 -1,631 

Nasceu no município 0,7296 0,1976 -1,034 0,603 0,2406 -0,4211 0,7296 0,1976 -1,034 0,7296 0,1983 -1,034 

Fundamental 0,6971 0,2115 -0,8577 0,6533 0,2277 -0,6441 0,6971 0,2115 -0,8577 0,697 0,2122 -0,8576 

Médio 0,1433 0,123 2,036 0,191 0,1553 1,573 0,1433 0,123 2,036 0,1433 0,1234 2,036 

Superior 0,057 0,05384 3,821 0,0402 0,03878 4,682 0,057 0,05384 3,821 0,057 0,05402 3,822 

Idade que começou a 

trabalhar 11,22 13,24 1,196 11,23 9,36 0,4459 11,22 13,24 1,196 11,22 8,484 0,3465 

Reside no trabalho 0,728 0,1983 -1,025 0,5628 0,2473 -0,2533 0,728 0,1983 -1,025 0,728 0,199 -1,025 

Sul 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do 

trabalho principal 1814 4491121 3,366 1552 3562033 3,543 1814 4491121 3,366 1814 6327555 3,095 

Rendimento/ hectare 1797 1,22E+09 28,37 24217 8,71E+10 13,4 1797 1,22E+09 28,37 1803 1,48E+09 96,75 

Assistência técnica 0,4002 0,2403 0,4072 0,3315 0,2228 0,7158 0,4002 0,2403 0,4072 0,4002 0,2414 0,4072 

Horas trabalhadas 45,86 251,5 0,1951 47,96 304 0,3977 45,86 251,5 0,1951 45,86 239 0,1801 

Sexo  0,8504 0,1274 -1,964 0,8261 0,1445 -1,721 0,8504 0,1274 -1,964 0,8504 0,1279 -1,964 

Cor  0,8808 0,1051 -2,35 0,8315 0,1409 -1,771 0,8808 0,1051 -2,35 0,8808 0,1056 -2,35 

Idade_2  0,09002 0,08202 2,865 0,2446 0,1858 1,189 0,09002 0,08202 2,865 0,09002 0,08237 2,865 

Idade_3 0,1679 0,1399 1,777 0,2391 0,1829 1,223 0,1679 0,1399 1,777 0,1679 0,1405 1,777 

Idade_4 0,5937 0,2415 -0,3814 0,3913 0,2395 0,4454 0,5937 0,2415 -0,3814 0,5937 0,2425 -0,3815 

Idade_5 0,1241 0,1088 2,28 0,05435 0,05167 3,932 0,1241 0,1088 2,28 0,1241 0,1093 2,28 
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Chefe de família 0,7628 0,1812 -1,235 0,712 0,2062 -0,9361 0,7628 0,1812 -1,235 0,7628 0,1819 -1,235 

Nasceu no município 0,6277 0,234 -0,5285 0,6196 0,237 -0,4926 0,6277 0,234 -0,5285 0,6277 0,235 -0,5285 

Fundamental 0,7372 0,194 -1,078 0,5652 0,2471 -0,2631 0,7372 0,194 -1,078 0,7372 0,1948 -1,078 

Médio 0,1618 0,1358 1,837 0,3152 0,217 0,7954 0,1618 0,1358 1,837 0,1618 0,1364 1,837 

Superior 0,04623 0,04415 4,322 0,04348 0,04182 4,477 0,04623 0,04415 4,322 0,04623 0,04433 4,322 

Idade que começou a 

trabalhar 10,44 8,475 0,7654 11,29 10,46 0,5449 10,44 8,475 0,7654 10,44 10,65 1,5 

Reside no trabalho 0,8309 0,1407 -1,766 0,538 0,2499 -0,1526 0,8309 0,1407 -1,766 0,8309 0,1413 -1,766 

Centro-Oeste 

Covariáveis 

Antes do Balanceamento por entropia Após o Balanceamento por entropia 

Tratados Controles Tratados Controles 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Rendimento do 

trabalho principal 2156 6903615 2,842 2280 7515182 2,233 2156 6903615 2,842 2155 8561065 2,449 

Rendimento/ hectare 3188 8,54E+08 12,97 2545 3,01E+08 7,972 3188 8,54E+08 12,97 3186 4,58E+08 6,749 

Assistência técnica 0,1391 0,1201 2,086 0,2125 0,1695 1,406 0,1391 0,1201 2,086 0,1391 0,1213 2,086 

Horas trabalhadas 44,47 223,7 0,4638 43,71 132,5 0,2131 44,47 223,7 0,4638 44,46 118,9 0,3132 

Sexo  0,9073 0,0844 -2,809 0,925 0,07025 -3,227 0,9073 0,0844 -2,809 0,9073 0,08514 -2,81 

Cor  0,4934 0,2508 0,02649 0,425 0,2475 0,3034 0,4934 0,2508 0,02649 0,4933 0,2531 0,02688 

Idade_2  0,06291 0,05915 3,6 0,15 0,1291 1,96 0,06291 0,05915 3,6 0,06302 0,05979 3,597 

Idade_3 0,1689 0,1408 1,768 0,225 0,1766 1,317 0,1689 0,1408 1,768 0,1688 0,1421 1,768 

Idade_4 0,5762 0,245 -0,3082 0,55 0,2506 -0,201 0,5762 0,245 -0,3082 0,5762 0,2473 -0,3086 

Idade_5 0,1821 0,1494 1,647 0,0625 0,05934 3,615 0,1821 0,1494 1,647 0,182 0,1508 1,648 

Chefe de família 0,8576 0,1225 -2,047 0,8375 0,1378 -1,83 0,8576 0,1225 -2,047 0,8576 0,1236 -2,047 

Nasceu no município 0,2848 0,2044 0,9538 0,325 0,2222 0,7473 0,2848 0,2044 0,9538 0,2848 0,2062 0,9539 

Fundamental 0,5894 0,2428 -0,3635 0,625 0,2373 -0,5164 0,5894 0,2428 -0,3635 0,5895 0,2451 -0,3637 

Médio 0,1788 0,1473 1,676 0,175 0,1462 1,711 0,1788 0,1473 1,676 0,1788 0,1487 1,677 

Superior 0,07285 0,06777 3,287 0,1 0,09114 2,667 0,07285 0,06777 3,287 0,07286 0,06841 3,287 

Idade que começou a 

trabalhar 11,04 14,92 1,069 11,16 10,42 0,3734 11,04 14,92 1,069 11,04 9,496 0,118 

Reside no trabalho 0,7053 0,2085 -0,9006 0,4125 0,2454 0,3555 0,7053 0,2085 -0,9006 0,705 0,2106 -0,899 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
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Gráfico 1A – Distribuição do escore de propensão, antes e depois do balanceamento para as 

regiões 
Norte: 

                  
Nordeste: 

                  
Sudeste: 

                  
Sul: 

                  
Centro-Oeste: 

                  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
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Tabela 3A – Resultado dos algoritmos do matching e suporte comum do propensity score 

sobre o crédito rural 

Brasil 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (Kernel) 0,003 31,02 2,3 2,4 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,054 199,65 7,7 4,8 

Pareamento por Kernel 0,098 1107,89 14,1 11,5 

Pareamento radial 0,105 1193,24 14,6 11,8 

Norte 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (Kernel) 0,011 31,33 4,7 4,4 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,174 128,14 13,6 8,9 

Pareamento por Kernel 0,097 281,83 13,3 8,7 

Pareamento radial 0,101 292,46 13,4 9,0 

Nordeste 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (Kernel) 0,003 11,29 3 3,5 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,047 77,72 9,3 9,7 

Pareamento por Kernel 0,101 374,34 14,4 13,0 

Pareamento radial 0,101 374,96 14,4 13,0 

Sudeste 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (Kernel) 0,015 25,43 4,8 3,6 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,054 29,90 11,8 10,6 

Pareamento por Kernel 0,144 235,69 17,4 13,1 

Pareamento radial 0,144 235,74 17,4 13,1 

Sul 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (Kernel) 0,012 26,2 4,9 3,8 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,318 162,27 32,3 33,6 

Pareamento por Kernel 0,172 391,78 22,2 14,7 

Pareamento radial 0,173 392,97 22,3 14,7 

Centro-Oeste 

Pareamento Pseudo R2 LR chi2 Viés Médio Viés Mediano 

Antes do Balanceamento (radial) 0,048 32,08 11,7 12,4 

Pareamento com vizinho mais próximo 0,137 30,42 14,5 13,3 

Pareamento por Kernel 0,076 52,14 13,0 9,1 

Pareamento radial 0,076 52,31 13,0 9,1 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
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Tabela 4A – Rendimento do trabalho principal para as regiões 

Regiões Obs. Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Norte 1.327 1.022,75 1256,95 1 12.000 

Nordeste 1.949 506,69 961,9 7 16.666 

Sudeste 815 1.495,83 1796,65 1 15.000 

Sul 1.006 1.766,20 2080,33 1 20.000 

Centro-Oeste 382 2.181,67 2648,56 1 18.000 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014).  
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Tabela 5A – Análise de sensibilidade dos Limites de Rosenbaum para as regiões 

Norte Nordeste Sudeste 

Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 3,41935 3,41935 0,000314 0,000314 1 2,51992 2,51992 0,005869 0,005869 1 1,90048 1,90048 0,028685 0,028685 

1,05 3,27216 3,57091 0,000534 0,000178 1,05 2,31837 2,72483 0,010215 0,003217 1,05 1,73656 2,06991 0,041232 0,01923 

1,1 3,13214 3,71585 0,000868 0,000101 1,1 2,12624 2,92044 0,016741 0,001748 1,1 1,57862 2,22992 0,057212 0,012876 

1,15 2,99973 3,85593 0,001351 0,000058 1,15 1,94355 3,10856 0,025975 0,00094 1,15 1,42822 2,38355 0,076615 0,008573 

1,2 2,87417 3,99155 0,002025 0,000033 1,2 1,76938 3,28987 0,038415 0,000501 1,2 1,28465 2,53135 0,099458 0,005681 

1,25 2,75483 4,12305 0,002936 0,000019 1,25 1,60294 3,46494 0,054474 0,000265 1,25 1,1473 2,67382 0,125629 0,00375 

1,3 2,64112 4,25072 0,004132 0,000011 1,3 1,44355 3,63426 0,074432 0,000139 1,3 1,01563 2,81139 0,154903 0,002466 

1,35 2,53256 4,37484 0,005662 0,0000061 1,35 1,29062 3,79828 0,098418 0,000073 1,35 0,88917 2,94443 0,186956 0,001618 

1,4 2,42872 4,49565 0,007576 0,0000035 1,4 1,14361 3,9574 0,126393 0,000038 1,4 0,767509 3,07329 0,221389 0,001059 

1,45 2,32921 4,61335 0,009924 0,000002 1,45 1,00205 4,11197 0,158159 0,00002 1,45 0,650276 3,19825 0,257757 0,000691 

1,5 2,23369 4,72815 0,012752 0,0000011 1,5 0,865545 4,2623 0,19337 0,00001 1,5 0,537144 3,3196 0,295584 0,000451 

1,55 2,14186 4,84021 0,016102 6,5E-07 1,55 0,73371 4,40867 0,231563 0,0000052 1,55 0,42782 3,43757 0,334391 0,000293 

1,6 2,05345 4,9497 0,020014 3,7E-07 1,6 0,606218 4,55134 0,272185 0,0000027 1,6 0,322039 3,55238 0,373711 0,000191 

1,65 1,96821 5,05676 0,024522 2,1E-07 1,65 0,482773 4,69054 0,314628 0,0000014 1,65 0,219566 3,66423 0,413104 0,000124 

1,7 1,88593 5,16152 0,029652 1,2E-07 1,7 0,363105 4,82647 0,358263 6,9E-07 1,7 0,120186 3,77329 0,452168 0,000081 

1,75 1,8064 5,26409 0,035428 7E-08 1,75 0,246972 4,95933 0,402465 3,5E-07 1,75 0,023704 3,87973 0,490544 0,000052 

1,8 1,72945 5,3646 0,041864 4,1E-08 1,8 0,134153 5,08929 0,446641 1,8E-07 1,8 -0,070056 3,98371 0,527925 0,000034 

1,85 1,65491 5,46314 0,048971 2,3E-08 1,85 0,024447 5,21651 0,490248 9,1E-08 1,85 -0,140597 4,08535 0,555906 0,000022 

1,9 1,58264 5,55981 0,056751 1,4E-08 1,9 -0,08233 5,34114 0,532808 4,6E-08 1,9 -0,052628 4,18478 0,520986 0,000014 

1,95 1,5125 5,65468 0,065203 7,8E-09 1,95 -0,064939 5,4633 0,525889 2,3E-08 1,95 0,033049 4,28211 0,486818 0,0000093 

2 1,44437 5,74786 0,074318 4,5E-09 2 0,035591 5,58312 0,485804 1,2E-08 2 0,116561 4,37746 0,453604 0,000006 
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Sul Centro-Oeste 

Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- Γ Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 0,842978 0,842978 0,19962 0,19962 1 -0,14949 -0,14949 0,559416 0,559416 

1,05 0,581405 1,10571 0,280484 0,134425 1,05 -0,034597 -0,000999 0,513799 0,500398 

1,1 0,331811 1,35621 0,370016 0,087517 1,1 0,104799 0,140806 0,458268 0,444011 

1,15 0,093426 1,59599 0,462782 0,055246 1,15 0,238033 0,276351 0,405928 0,391139 

1,2 -0,052489 1,82601 0,520931 0,033924 1,2 0,36567 0,406206 0,357306 0,342296 

1,25 0,165141 2,04712 0,434417 0,020323 1,25 0,488204 0,530865 0,312703 0,297756 

1,3 0,374278 2,26002 0,354099 0,01191 1,3 0,606066 0,65076 0,272235 0,257601 

1,35 0,575615 2,46538 0,282438 0,006843 1,35 0,719636 0,766272 0,235875 0,221757 

1,4 0,769765 2,66374 0,22072 0,003864 1,4 0,829249 0,877735 0,203482 0,190044 

1,45 0,957271 2,85563 0,169215 0,002148 1,45 0,935204 0,985447 0,174842 0,162202 

1,5 1,13862 3,04148 0,127431 0,001177 1,5 1,03777 1,08967 0,149689 0,137929 

1,55 1,31425 3,2217 0,094381 0,000637 1,55 1,13718 1,19065 0,127732 0,116895 

1,6 1,48454 3,39667 0,068832 0,000341 1,6 1,23365 1,2886 0,108667 0,098769 

1,65 1,64986 3,56669 0,049485 0,000181 1,65 1,32738 1,3837 0,092192 0,083225 

1,7 1,81052 3,73209 0,035107 0,000095 1,7 1,41854 1,47614 0,078017 0,069953 

1,75 1,96681 3,89312 0,024602 0,000049 1,75 1,50728 1,56607 0,065869 0,058666 

1,8 2,119 4,05003 0,017045 0,000026 1,8 1,59377 1,65364 0,055494 0,0491 

1,85 2,26733 4,20305 0,011685 0,000013 1,85 1,67811 1,73898 0,046662 0,041019 

1,9 2,41201 4,3524 0,007932 0,0000067 1,9 1,76045 1,82221 0,039166 0,034212 

1,95 2,55325 4,49825 0,005336 0,0000034 1,95 1,84089 1,90344 0,032819 0,028492 

2 2,69124 4,64079 0,003559 0,0000017 2 1,91952 1,98277 0,027459 0,023696 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Microdados da PNAD (2014). 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 1A – Modelos estimados para a região Nordeste, semiárido e não semiárido 

Nordeste 

  Efeito fixo Efeito aleatório Modelo pooled 

Eficiência Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Crédito rural 2,33E-07*** 0,000 3,03E-07*** 0,000 4,42E-07*** 0,000 

Temperatura 0,09364*** 0,005 -0,1288*** 0,000 -0,37975*** 0,000 

Precipitação 0,00034*** 0,002 0,0004*** 0,000 0,001*** 0,000 

Dap -0,00006 0,414 -0,00021*** 0,001 -0,00054*** 0,000 

Constante -0,40015 0,654 5,40723*** 0,000 12*** 0,000 

Número de observações: 9.887 

Semiárido 

 
Efeito fixo Efeito aleatório Modelo pooled 

Eficiência Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Crédito rural 2,96E-07*** 0,000 3,59E-07*** 0,000 4,82E-07*** 0,000 

Temperatura 0,12737*** 0,006 -0,05568 0,130 -0,25651*** 0,000 

Precipitação 0,00097*** 0,000 0,00071*** 0,000 0,0006*** 0,006 

Dap -0,0001 0,256 -0,00016** 0,052 -0,00029*** 0,001 

Constante -2,13031* 0,085 2,8034*** 0,004 8,07524*** 0,000 

Número de observações: 6.343 

Não semiárido 

  Efeito fixo Efeito aleatório Modelo pooled 

Eficiência Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Crédito rural 2,47E-08 0,653 9,59E-08** 0,048 1,66E-07*** 0,000 

Temperatura 0,03152 0,412 -0,31327*** 0,000 -0,50334*** 0,000 

Precipitação 6,62E-06 0,939 -0,0002*** 0,013 -0,00022*** 0,009 

Dap 0,0002** 0,053 -0,00011 0,286 -0,00043*** 0,000 

Constante 2,42803** 0,018 11,77015*** 0,000 16,85203*** 0,000 

Número de observações: 3.544 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

Nota: Significância estatística *** a 1%, ** 5%, * 10%. 
 

Tabela 2A – Teste F de Chow 

Nordeste 

F(1649, 8233) = 8,71 Prob > F = 0,0000 

Semiárido 

F(1057, 5281) = 8,26 Prob > F = 0,0000 

Não semiárido 

 F(591, 2948) = 8,14 Prob > F = 0,0000 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 
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Tabela 3A – Teste de LM de Breush Pagan 

  Nordeste Semiárido Não semiárido 

 
Var sd = sqrt(Var) Var sd = sqrt(Var) Var sd = sqrt(Var) 

Eficiência 12,72269 3,56689 15,97582 3,99698 5,59276 2,36490 

E 5,21267 2,28313 7,00045 2,64584 1,97043 1,40372 

U 6,95087 2,63645 9,12783 3,02123 2,21858 1,48949 

 

Var(u) = 0 Var(u) = 0 Var(u) = 0 

 

chibar2(01) = 6972,71 chibar2(01) = 4311,18 chibar2(01) =  2287,11 

  Prob > chibar2 = 0,0000 Prob > chibar2 = 0,0000 Prob > chibar2 = 0,0000 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

 

Tabela 4A – Teste de Hausman 

Nordeste Semiárido Não semiárido 

 chi2(3) = 153,07  chi2(3) = 42,74  chi2(3) = 165,06 

Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

 

Tabela 5A – Teste de efeito fixo de tempo para a região Nordeste, semiárido e não semiárido 

Nordeste Semiárido Não semiárido 

(1) 2013.ano = 0 (1) 2013.ano = 0 (1) 2013.ano = 0 

(2) 2014.ano =0 (2) 2014.ano =0 (2) 2014.ano =0 

(3) 2015.ano = 0 (3) 2015.ano = 0 (3) 2015.ano = 0 

(4) 2016.ano = 0 (4) 2016.ano = 0 (4) 2016.ano = 0 

(5) 2017.ano = 0 (5) 2017.ano = 0 (5) 2017.ano = 0 

F(5, 8228) = 7,31 F(5, 276) = 6,52 F(5, 2943) = 8,56 

Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 

Nº de obs.: 9.887 Nº de obs.: 6.343 Nº de obs.: 3.544 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

 

Tabela 6A – Teste de heterocedasticidade do modelo de efeito fixo 

Nordeste Semiárido Não semiárido 

chi2 (1650)  =  7,4e+08 chi2 (592)  =  3,1e+27 chi2 (592)  =   1,8e+06 

Prob>chi2 = 0,0000 Prob>chi2 = 0,0000 Prob>chi2 = 0,0000 

Nº de obs.: 9,887 Nº de obs.: 6.343 Nº de obs.: 3.544 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PAM/IBGE, IBGE, BCB, INMET, MDA. 

 

 

 


