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RESUMO 

 

A seca ocasiona efeitos nocivos ao desenvolvimento regional do Nordeste 

brasileiro, principalmente no semiárido cearense. Nesse contexto, o seguro-

safra se insere como importante política pública destinada a atenuar os 

impactos negativos das estiagens sobre a economia primária da região, na 

medida em que fornece assistência financeira às pequenas famílias de 

agricultores afetadas. Partindo dessa premissa, este trabalho analisa – gráfica, 

estatística e econometricamente – a efetividade do seguro-safra no estado do 

Ceará por meio do estudo da relação existente entre os aportes efetuados 

pelos Municípios a seus agricultores e as respectivas produções de grãos 

anuais das municipalidades, considerado o triênio 2009-2011. A metodologia 

abrangerá análise de dados quantitativos, com pesquisa exploratória junto à 

bibliografia correlacionada. Constatou-se haver indícios de não-efetividade na 

execução do seguro-safra para o período analisado, com descompasso entre o 

binômio estudado (aportes do seguro-safra e produção de grãos), para o que 

se propôs dar conhecimento do aqui concluído às autoridades municipais 

competentes, a fim de que promovam melhorias na execução da política 

pública em menção, garantindo dessa forma o caráter isonômico da ação 

governamental, sem prejuízo da atuação do Tribunal de Contas dos 

Municípios, ao qual compete a atribuição constitucional de avaliar programas 

de governo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Seca; Desenvolvimento Regional; Nordeste; Semiárido; 
Seguro-safra; Política Pública; Economia Primária; Efetividade; Aportes; 
Produção de Grãos. 



ABSTRACT 
 
 

The drought causes harmful effects to the regional development of the Brazilian 
Northeast, mainly in semi-arid of Ceará State. In this context, the crop-
insurance is an important public policy intended to mitigate the negative impacts 
of drought on the primary economy of the region. It provides financial 
assistance to the small farming families affected. Starting from this premise, this 
study analyzes - graphical, statistical and econometric - the effectivity of crop-
insurance in the Ceará State, through the study of the relation between the 
contributions made by municipalities to their farmers and their respective annual 
grain yields, considered the triennium 2009-2011. The methodology will include 
quantitative data analysis and exploratory research from the bibliography 
correlated. It was found traces of non-effectivity in the implementation of crop- 
insurance for the period with mismatch between the pair studied (crop 
insurance contributions and variation in grain production). It is proposed to give 
knowledge to the municipal authorities competent to promote improvements in 
the allocation of resources in favor of the statement, thereby ensuring the 
character of public policy isonomic crop-insurance, subject to the performance 
of the Municipal Court, which is responsible for assigning constitutional evaluate 
of government programs. 
 
 
KEYWORDS: Drought; Regional Development; Northeast; Semiarid; Crop-
Insurance; Public Policy; Primary Economy; Effectivity; Contributions; Grain 
Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se insere na linha de pesquisa finanças e seguros, com 

enfoque no desenvolvimento econômico local cearense. Delimitou-se o referido 

tema para se efetuar análise quantitativa, estatística e econométrica, da 

relação existente entre a produção de grãos no estado do Ceará, durante o 

triênio 2009-2011, e o volume de recursos aportados pelos municípios a seus 

agricultores a título de seguro-safra, sendo o objetivo deste trabalho avaliar a 

efetividade do referido programa a partir do estudo dessa relação. 

O fenômeno da seca é secular no Nordeste e, principalmente, no 

semiárido cearense, afetando sensivelmente a economia primária da região, 

sobretudo no que concerne à produção de grãos no âmbito da agricultura 

familiar. São raros os anos em que o pequeno agricultor não vê seu plantio ser 

prejudicado em face de estações chuvosas insuficientes. 

Cenários como esse implicam em uma série de gargalos de natureza 

econômica e social na medida em que provocam uma queda de produção de 

bens componentes da cesta básica familiar cearense. Além disso, quadros 

dessa natureza resultam em perda de renda mínima dos pequenos 

agricultores, conduzindo-os a situações de extrema miséria. 

Diante desse problema, o Governo Federal executa, de forma 

coordenada com estados e municípios, política pública alocativa de recursos no 

sentido de mitigar os efeitos nocivos da seca na produção de grãos: o garantia-

safra. O objetivo desse programa é garantir renda mínima para a sobrevivência 

de agricultores de localidades atingidas sistematicamente por situação de 

emergência ou calamidade pública em face de estiagem ou excesso hídrico.  

Dessa forma, a fim de confirmar, ou não, a efetividade do Programa 

Seguro-Safra enquanto política pública  alocativa de recursos a pequenos 

agricultores cearenses, traz-se, neste trabalho, o seguinte problema de 

pesquisa: considerando o triênio 2009-2011, em que medida o volume de 

recursos aportados pelos Municípios a seus agricultores a título do programa 
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garantia-safra foi influenciado pela respectiva variação na produção anual de 

grãos? 

O objetivo desta pesquisa se justifica pelo fato de o seguro-safra ter sido 

criado para garantir sustentabilidade mínima da economia primária, isto é, o 

programa é destinado a prover a agricultura familiar em face de estiagens, 

constituindo-se assim num mecanismo de transferência de renda de 

subsistência. 

Assim, faz-se necessária avaliação da efetividade desse programa 

governamental, destinada a verificar se, de fato, os aportes efetivados 

anualmente pelos municípios a seus agricultores estão condizentes com os 

índices de queda (ou aumento) na produção de grãos anual. Em outras 

palavras, é preciso aferir se, de fato, maiores aportes estão sendo direcionados 

para municipalidades em situação mais alarmante, quanto à variação na sua 

produção. 

Isso posto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a efetividade  do 

garantia-safra a partir do estudo da relação existente entre o volume de 

recursos municipais aportados e a correspondente variação na produção de 

grãos nas respectivas municipalidades no triênio 2009-2011. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são:  

- analisar o volume de recursos do seguro-safra aportados pelos 

municípios no triênio 2009-2011 às famílias, frente às respectivas variações na 

produção agrícola anual das cidades selecionadas; 

- explicar a relação existente entre a variável produção de grãos e a 

função aporte de recursos municipais recebidos pelos pequenos agricultores a 

título de seguro-safra no triênio 2009-2011; 

Vale destacar que a metodologia deste trabalho resume-se à pesquisa 

exploratória, análise de dados e à consulta das legislações pertinentes ao 

tema, bem como às principais bibliografias existentes, que permitam que se 

tome conhecimento de material relevante, de modo a se poder delinear uma 

nova abordagem sobre o assunto, chegando a conclusões que sirvam de 

embasamento para pesquisas futuras.  
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A proposta é a de que as autoridades municipais responsáveis pela 

política pública ora examinada tomem ciência de eventuais falhas alocativas 

e/ou de controle na execução do seguro-safra e adotem, conforme o caso, 

ações no sentido de resolver ou, pelo menos, minorar possíveis gargalos 

evidenciados nesta obra, com o objetivo de proporcionar uma distribuição de 

renda mínima mais eficiente e isonômica às pequenas famílias do interior 

cearense. 

A temática será desenvolvida em cinco seções, destinadas a responder 

o problema de pesquisa colocado. Na próxima seção serão apresentadas 

premissas teóricas acerca do Desenvolvimento Regional; na terceira seção o 

foco recairá sobre o Programa Garantia-safra, estudando-se tópicos como seu 

marco legal e sua lógica de funcionamento; em seguida, na seção Aspectos 

Metodológicos, tratar-se-á de expor a metodologia de coleta dos  dados 

utilizados; por fim, na quinta seção, será efetuada a devida análise dos 

resultados apurados.  



 2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Para Souza (2009, p. 19), as pessoas e as atividades econômicas são 

levadas a se concentrarem em determinados lugares por diversos fatores, os 

quais englobam a disponibilidade de recursos naturais,  eventuais mudanças 

no meio ambiente (erosão do solo), o crescimento demográfico, fatos 

econômicos ligados à demanda de bens e serviços e as inovações 

tecnológicas. 

Tais variáveis econômico-sociais afetam o crescimento da economia 

regional das nações, na medida em que provocam novas alocações dos fatores 

de produção nos espaços e regiões, contribuindo dessa forma, em maior ou em 

menor grau, para o desenvolvimento econômico dessas localidades. 

Nessa linha, defende Boiser (1996, p. 112) haver razões de ordem 

macro e micro para que ocorra, em cada país, um interesse muito sério, tanto 

do ponto de vista intelectual como politico, no desenvolvimento territorial, 

entendido no seu sentido amplo. Segundo o autor, no enfoque micro, 

reconhece-se cada vez mais o fato simples e irrefutável de que a realização do 

projeto de vida de cada individuo depende significativamente do 

comportamento do entorno em que vive.  

Tendo em vista a dinamicidade inerente ao fluxo econômico 

subnacional, conforme acima relatado, tem-se que uma parcela importante do 

conhecimento que se tinha sobre o fenômeno do desenvolvimento regional 

deixou de ter relevância, por conta, principalmente, da transformação dos 

contextos econômicos fechados em abertos, bem como pelos efeitos da 

revolução cientifica e tecnológica acerca do papel da distância (BOISER, 

1996). 

Com base nessa premissa, faz-se necessário, primeiramente, 

apresentar as bases teóricas que explicam o fenômeno do desenvolvimento 

econômico regional, com enfoque na realidade do Brasil, sistema federado 
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segundo a Constituição de 1988, avaliando-se logo em seguida a importância 

das ações governamentais para o desenvolvimento das economias regionais. 

 

2.2 Endogeneização no Desenvolvimento Econômico Regional e Local 

 

Amaral Filho (2001, p. 2), em seu artigo acerca da endogeneização no 

desenvolvimento econômico regional e local, conceitua que: 

 
 Do ponto de vista regional o conceito de desenvolvimento 

endógeno pode ser entendido como um processo de 
crescimento econômico implicando em uma continua 
ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a 
produção bem como da capacidade de absorção da região, 
cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico 
gerado na economia local e/ou a atração de excedentes 
provenientes de outras regiões. Este processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do 
local ou da região. 

  

Amaral Filho (1996, p. 36), em sua abordagem sobre desenvolvimento 

regional em um ambiente federalista, expõe que nos últimos anos as teorias 

sobre o tema sofreram grandes transformações provocadas pela crise e pelo 

declínio de muitas regiões tradicionalmente industriais, bem como pelo 

surgimento de novos padrões de industrialização e de desenvolvimento local. O 

autor pontua ainda como causa das referidas mudanças o advento de novos 

paradigmas surgidos no âmbito da teoria macroeconômica do 

desenvolvimento, em especifico da teoria do crescimento endógeno.  

Ainda de acordo com o citado autor (2001, p. 4), atualmente existem 

duas correntes teóricas que objetivam explicar o fenômeno do crescimento 

endógeno regional: a) a tradicional, identificada com autores como Von 

Thunen, Weber, Preddol, Cristaller, Losch e Isard; b) a 

evolucionista/institucionalista, relacionada com Becattini, Pyke, Sengenberger, 

Storper e Shimitz, entre outros pensadores.  

Entre as teorias clássicas da localização, de empresas principalmente, 

podem ser destacadas a do Estado Isolado de Von Thunen, modelo que 

procura demonstrar matematicamente o ponto de maximização da terra em 
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diferentes localizações, a custos de mercado, levando em conta os custos de 

transporte (CAVALCANTE, 2007).  

Há também o paradigma da Localização Industrial de Weber, segundo o 

qual a decisão quanto à localização de atividades industriais decorreria da 

ponderação dos custos de transporte, custo da mão-de-obra e de um fator 

local, oriundo das forças de aglomeração e desaglomeração (FERREIRA, 

1989). 

Em prosseguimento aos estudos dos modelos clássicos de 

desenvolvimento econômico regional, traz-se à tona a teoria dos Lugares 

Centrais de Christaller, que procurou compreender  “as leis que determinam o 

número, tamanhos e distribuição das cidades” (SILVA, 1976, p. 9), 

consideradas verdadeiros centros distribuidores de bens e serviços para as 

regiões (equidistantes, segundo Christaller) periféricas. 

Dessa forma, destaca-se a teoria clássica da Localização e Economia 

Espacial de Isard, economista norte-americano que, ao compilar os 

pensamentos tradicionalistas existentes até então (1956), contribuiu para que 

fossem incorporados novos fatores de orientação industrial, quais sejam, 

matérias-primas, mercado, mão-de-obra e energia (CAVALCANTE, 2007). 

Ainda ao que concerne à teoria clássica, tem-se que a partir de 1950 os 

modelos de desenvolvimento econômico regional voltaram-se para o aspecto 

da aglomeração dos fatores, desenvolvido essencialmente por Alfred Marshall, 

que pontuava que: 

 Muitas das economias na utilização de mão-de-obra e 

maquinaria especializada não dependem do tamanho das 

fábricas individuais. Algumas dependem do mesmo gênero de 

fabricas na vizinhança; enquanto outras, especialmente 

relacionadas com o adiantamento da ciência e o progresso das 

artes, dependem principalmente do volume global de produção 

em todo o mundo civilizado (MARSHALL apud CAVALVANTE, 

2007, p. 18). 

Por sua vez, a teoria evolucionista baseia-se essencialmente no retorno 

ao argumento das externalidades dinâmicas e à redescoberta de Marshall, que, 
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ao diferenciar as economias internas (ganhos de escala) das externas 

propugnava quanto a esta última que: 

                                                As economias externas dependem do desenvolvimento geral                               
da indústria, da concentração de empresas interdependentes 
em uma dada localização. Elas surgem fora da empresa e 
independem de sua ação; constituem vantagens gratuitas que 
atraem outras atividades, promovendo crescimento diferencial 
em relação a outras localidades. 

Ilustrando o que seriam tais economias externas, Souza (1999, p. 7) 

preceitua que o desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte 

altera as forças de aglomeração gerando verdadeiras externalidades positivas 

para o desenvolvimento regional. Assegura ainda o autor que a abertura de 

canais e a construção de ferrovias, o barateamento dos fretes e a redução do 

preço de matérias-primas importadas transmudam substancialmente as 

vantagens locacionais nas diferentes regiões. 

Para Cavalcante (2007, p. 23), a recente doutrina evolucionista do 

desenvolvimento regional subdivide-se em dois blocos: de um lado, autores 

que empregam métodos menos formais e que almejam incorporar os 

fenômenos de reestruturação produtiva e aceleração da divisão internacional; 

de outro, autores ligados à nova geografia econômica, os quais pretendem 

abordar os conceitos de aglomeração e custos de transportes pela via do 

paradigma matemático. 

Entre os principais modelos dessa corrente evolucionista, pode-se 

sublinhar de início o paradigma dos Distritos Industriais, estreitamente ligado 

aos postulados de Marshall. Os distritos industriais são sistemas produtivos 

locais caracterizados por um grande número de firmas envolvidas em vários 

estágios e em varias vias na produção de bens homogêneos (AMARAL FILHO, 

1999). 

Há também o modelo dos Ambientes Inovadores, cujo enfoque recai 

sobre as externalidades de natureza tecnológica que decorreriam dos vínculos 

de cooperação e interdependência estabelecidos entre as empresas através da 

formação de redes de inovação (AMARAL FILHO, 2007).  

Ainda segundo Cavalcante (2007, p. 26), o paradigma da Organização 

Industrial e Custos de Transação, idealizado por Storper, preconiza, apoiado no 
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conceito de “janelas de oportunidades”, que a competição e o processo de 

inovação abrem janelas locacionais para as regiões. 

Por fim, cita-se a escola da nova geografia econômica, segundo a qual é 

preciso fornecer um tratamento formal ao trade-off entre ganhos de escala e 

custos de transporte (KRUGMAN, apud CAVALCANTE, 2007). 

De fato, as diferenças metodológicas entre as correntes tradicionalista e 

evolucionista são facilmente percebidas, tanto que Arthur e Krugman (apud 

AMARAL FILHO, 2001, p. 2) ressalvam, quanto à teoria tradicionalista, que 

seus fundamentos encontram limites quando tentam explicar o processo de 

localização e endogeneização regional, porquanto não conseguem, em virtude 

da metodologia utilizada, apreender a complexidade dos processos concretos e 

dinâmicos da concentração das atividades econômicas sobre um determinado 

espaço.  

Apesar da variedade de pensamentos acerca da temática do 

desenvolvimento econômico regional, adere-se ao raciocínio de Amaral Filho 

(2001, p. 16), consubstanciado no fato de que as diferentes correntes 

metodológicas convergem no tocante à fonte de abastecimento, esta podendo 

ser reconhecida nas economias externas e nos rendimentos crescentes 

(ganhos de escala). Alerta o autor que outro ponto de convergência se 

encontra no fato de todos os autores estudados concordarem quanto à 

importância do aspecto da intertemporalidade no processo de crescimento ou 

desenvolvimento. 

Defende Amaral Filho (2001, p. 16) ser saudável que se combine o 

desenvolvimento regional endógeno com o comportamento do tipo cooperativo 

da região-individuo em relação ao todo nacional, exatamente para evitar que o 

bem-estar para algumas regiões não signifique mal-estar para outras regiões. 

Nesse sentido, considerando que o tema economia regional aborda 

essencialmente o trade-off centro-periferia, cabe esclarecer que o fenômeno 

econômico a seguir estudado (aportes do seguro-safra a pequenos agricultores 

vitimados pela seca) ocorre na periferia, assim entendida como o semiárido 
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nordestino, especificamente o cearense, em relação aos respectivos centros 

econômicos. 

De fato, o semiárido nordestino e sobretudo o cearense tende a receber 

poucos investimentos industriais geradores de produto, renda e emprego, por 

ser historicamente desprovido de infraestrutura necessária às instalações de 

tais empreendimentos. Para combater essa falha de mercado (alocativa) e 

assim tornar mais eficiente a divisão de recursos entre centros e periferias, 

cabe aos governos (federal, estadual, municipal) adotarem ações 

(externalidades positivas) destinadas a mitigar a concentração de rendas, 

produtos e empregos nos grandes centros, redistribuindo recursos para as 

regiões periféricas. 

 Como um pensador engajado, Furtado trabalha a sua 
construção teórica como fundamento e base para a ação 
política. Demonstra que as descontinuidades inter-regionais 
dentro de cada país são geradas pelos padrões locacionais, 
especialmente da indústria, e sua relação com as políticas  
macroeconômicas. Analisa a relação negativa entre 
concentração regional e distribuição de renda, demonstrando 
que os ganhos de produtividade tendem a se concentrar. 
Defende a criação de externalidades como forma de beneficiar, 
em conjunto, empresas e consumidores.(DINIZ, 2009) 

Portanto, o semiárido cearense é o foco das análises deste trabalho, 

posto que a aludida região carece de incentivos próprios, vale dizer, 

endógenos, que lhe permitam alçar ao desenvolvimento pleno das identidades 

econômicas produto, renda e emprego. Em vista dessa precariedade estrutural, 

o semiárido necessita de auxílios governamentais, entre os quais se destaca o 

garantia-safra, que estimulem os agentes (pequenas famílias de agricultores, 

no caso do seguro-safra) a permanecerem no campo e produzirem alimentos. 

Para que se tenha uma ideia dos efeitos nocivos da falta de assistência 

estatal no caso dos aportes efetuados à conta do seguro-safra para os 

pequenos produtores do semiárido cearense, alerta-se que a inércia 

governamental pode acarretar prejuízos econômicos e sociais irremediáveis, 

consubstanciados na migração das famílias desassistidas, que, ao saírem do 

campo para os centros urbanos, aumentam a pressão social sobre tais centros 

e diminuem a produção de alimentos no estado do Ceará. 
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2.3 As Ações de Estado e o Desenvolvimento das Economias 

Regionais no Brasil 

Segundo a teoria do bem-estar social, welfare economics, sob condições 

ideais, os mercados competitivos geram uma alocação de recursos ótima em 

Pareto, o que significa em outras palavras que o aproveitamento dos recursos 

foi realizado da forma mais eficiente possível, de sorte que eventual realocação 

desses recursos em prol do aumento da satisfação de determinado indivíduo 

acarretaria obrigatoriamente a piora da situação de outrem (GIAMBIAGI e 

ALÉM, 2008). 

Todavia, ainda na perspectiva dos referidos autores, essa é uma visão 

idealizada do sistema de mercado, visto que há determinadas circunstâncias 

conhecidas como falhas de mercado que impedem que se atinja a situação de 

ótimo de Pareto. 

Nessa linha, a seca é uma externalidade negativa (falha de mercado) na 

medida em que desencadeia custos econômicos e sociais relevantes para as 

pequenas famílias vitimadas, as quais, além de sofrerem perda de renda 

mínima, confrontam-se com a redução da quantidade de alimentos produzidos 

e com a necessidade de migrarem para os grandes centros urbanos. 

Assim, a existência de externalidades negativas nocivas à economia 

regional, entre as quais se destaca a seca prolongada que afeta o semiárido 

cearense, justifica a intervenção estatal, que, segundo Giambiagi e Além (2008, 

p. 7), pode se dar através da concessão de subsídios aos agentes econômicos 

debilitados, a fim de criar externalidades positivas para esses indivíduos. 

Ao tratar dos meios pelos quais devem ser efetivadas as ações públicas 

destinadas ao desenvolvimento endógeno, Carneiro (2010, p. 23) preleciona 

que a intervenção do Estado a partir do aporte de recursos para o 

desenvolvimento da economia regional deverá vir não apenas com a liberação 

do crédito, mas também mediante estratégia econômica de capitalização de 

poupanças e de investimentos públicos e privados. Ao lado disso, acrescenta-

se como papel do Estado, nesse contexto, a instrumentalização de medidas 

que sejam capazes de reduzir o risco de empreendimentos. 
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No entendimento desse autor, tal estratégia permitirá a implementação 

de investimentos estatais imprescindíveis à construção sustentável de um 

desenvolvimento local em infraestrutura, vale dizer, em setores-chave da 

economia, tais como energia, transporte, telecomunicações e abastecimento de 

agua, entre outros. 

De fato, o Estado é agente fundamental no processo de endogeneização 

do desenvolvimento regional na medida em que, ao intervir na economia 

infraestrutural, reduz sobremaneira os custos de logística (transporte, 

transação, produção etc.) de determinada região, credenciando-a assim a 

receber aportes de capitais privados nos setores primário, secundário e 

terciário, o que decerto culmina na geração de emprego e renda no polo 

regional, gerando, assim um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico. 

Nesse tocante, assevera Amaral Filho (1996, p. 54) que as politicas de 

desenvolvimento endógeno devem ser articuladas de forma cooperada entre os 

entes federativos (União, Estados e Municípios), sendo válido frisar que as 

ações governamentais passam por reformas e ajustes estatais que impliquem 

na mudança do padrão de gestão pública e no aumento do grau de eficiência 

na utilização dos recursos financeiros. Para o autor, o resultado dessa postura 

– a ser adotada não só pela União, mas também pelos demais entes federados 

– vai ao encontro do desenvolvimento regional endógeno e representa o 

aperfeiçoamento do pacto federativo erigido na Constituição Federal, na 

medida em que busca garantir o desenvolvimento nacional (artigo 3º, II, 

CF/88). 

Como exemplo de ação pública destinada ao incremento do 

desenvolvimento regional no Brasil, citam-se os programas estruturais 

implementados no âmbito do Ministério da Integração Nacional, órgão 

concebido através da Lei federal de nº 10.683/03 com as seguintes 

competências (estabelecidas no Decreto nº 7.226/10): 

 Formulação e condução da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional – PNDR; 

 Formulação dos planos e programas regionais de 

desenvolvimento; 
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 Estabelecimento de estratégias de integração das economias 

regionais; 

 Estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos 

recursos no Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo 

de Desenvolvimento do Nordeste; 

 Obras contras as secas e de infraestrutura hídrica; 

De fato, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR, 2004) 

busca materializar, na medida do possível, alguns dos postulados teóricos de 

desenvolvimento econômico regional nos estados e regiões do Brasil pela via 

do investimento público ou mediante parcerias púbico-privadas. Nesse tocante, 

cumpre transcrever a modelagem do referenciado programa governamental: 

 A redução das desigualdades regionais é um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, como descrito na 
Constituição de 1988. O Governo do Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva reiterou a determinação constitucional adotando a 
redução das desigualdades como um dos eixos centrais da 
estratégia de desenvolvimento do País.  

 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) é 
expressão da prioridade efetiva do tema. Como uma política de 
Estado, a PNDR vem sendo implementada para que possamos 
obter resultados consequentes na questão regional.  

 A PNDR tem o duplo propósito de reduzir as desigualdades 
regionais e de ativar os potenciais de desenvolvimento das 
regiões brasileiras, explorando a imensa e fantástica diversidade 
que se observa em nosso país de dimensões continentais. O foco 
das preocupações incide portanto sobre a dinamização das 
regiões e a melhor distribuição das atividades produtivas no 
território. 
 

Nessa direção, a PNDR oferece à sociedade brasileira um caminho 
para propiciar seu engajamento ativo na elaboração e condução 
de projetos regionais de desenvolvimento, envolvendo os entes 
federados, as forças sociais relevantes e os setores produtivos. A 
PNDR organiza um olhar sobre o conjunto do território do País, 
permitindo que as ações e os programas implementados sejam 
regulados a partir de um referencial nacional comum, capaz de 
produzir os efeitos desejados na redução das desigualdades 
regionais. 

 Trata-se de iniciativas pioneiras de desenvolvimento integrado e 
sustentável, em que podem ser citados os Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) que se desenvolvem nas diferentes mesorregiões, 
como o de gemas e de cachaça, no vale do Jetiquinhonha e 
Mucuri, e o de apicultura e de caprinocultura no Araripe, na 
tríplice divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Estas 
ações, desencadeadas após a aprovação da PNDR em 2004 e 

cujas diretrizes vêm sendo seguidas pelas políticas setoriais dos 
diferentes ministérios do governo, estão mudando a realidade 
dos espaços sub-regionais brasileiros.  
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Todas as propostas foram organizadas com o aval da sociedade 
regional, a partir de um amplo processo de participação e 
consulta local resultando em ações como o Plano Amazônia 
Sustentável (PAS), o Plano de Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste (PNDE), e os planos específicos de desenvolvimento 
sustentável para os vales do Jequitinhonha e Mucuri, o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do Semi-Árido (PDSA) e o Plano 
de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri. (Disponível em < 
http://www.mi.gov.br/desenvolvimentoregional/pndr/> 
Acesso em 22.07.12) 

A política pública em destaque visa reduzir as desigualdades regionais e 

ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões do país, dotando-as de 

condições necessárias ao aproveitamento de oportunidades econômico-

produtivas promissoras ao seu desenvolvimento, promovendo, pela via indireta, 

a inserção produtiva da população mediante qualificação dos recursos 

humanos existentes, tudo isso convergindo para a melhoria da qualidade de 

vida em todos os polos regionais do país. Ressalte-se que o garantia-safra está 

contido no referido conceito de inserção produtiva. 

Neste ponto, vale realçar o papel fundamental exercido pelos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Centro-Oeste (FCO) e do 

Nordeste (FNE), os quais almejam maior eficácia na aplicação dos recursos, de 

sorte a aumentar a produtividade dos empreendimentos, gerar novos postos de 

trabalho, elevar a arrecadação tributária e, principalmente, melhorar a 

distribuição de renda. 

  Dito isso, os produtores rurais, as firmas e associações que 

desenvolvem atividades econômicas produtivas (indústria, agropecuária, 

turismo etc.) podem solicitar financiamento junto a esses Fundos no intuito de 

concretizarem seus projetos de produção, garantindo-se dessa forma o 

fomento do desenvolvimento da economia local. 

Importa ressaltar que esses investimentos públicos afetam 

sensivelmente o crescimento da economia nordestina, como bem ilustra Souza 

(2009,p. 185): 

 No Nordeste,  expansão regional está intimamente associada 

aos grandes projetos financiados pelo setor público, 

principalmente a partir da implementação do II PND, bem como 

pela ação de agências como SUDENE, BNB e BNDES.  

http://www.mi.gov.br/desenvolvimentoregional/pndr/
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Dessa forma, se percebe que as ações públicas necessárias ao 

desenvolvimento regional devem ser efetuadas de maneira descentralizada, 

mas de forma pactuada entre as três esferas, no fito de se obterem resultados 

mais eficazes, eficientes e efetivos. Nessa linha de pensamento, Amaral Filho 

(2001, p. 7) apresenta três argumentos favoráveis à desconcentração dos 

programas de governo: 

 (a) O da proximidade da informação, isto é, que os governos 

locais estão mais próximos dos produtores e consumidores 

finais de bens e serviços públicos (e privados) e por isso são 

mais bem informados do que os governos centrais a respeito 

das preferencias da população; (b) o da experimentação 

variada e simultânea, ou seja, que a diferenciação nas 

experiências locais pode ajudar a destacar métodos superiores 

de oferta do serviço público e; (c) Elemento relacionado a 

tamanho, quer dizer, quanto menor o aparelho estatal, melhor é 

o resultado em termos de alocação e eficiência.  

Em suma, cabe afirmar que a política pública de desenvolvimento 

regional deve estar contida no contexto de uma estratégia global de 

desenvolvimento da região, por meio de mecanismos administrativo, 

econômico e politicamente fundamentados, com o fim de evitar a formação de 

“enclaves” ou a aglomeração de indústrias desprovidas de coerência interna 

nas suas interconexões (AMARAL FILHO, 2001, p. 8). 

Assim, entende-se pela imprescindibilidade da ação governamental no 

processo de fomento das economias regionais no Brasil, especificamente em 

região tão dependente de tal estimulo como o Nordeste, sendo preciso 

ressalvar, todavia, que os programas devem, sob pena de fracassarem em 

seus intentos, estar coesos entre si e com a diretriz nacional e inter-regional, 

pois somente assim se poderá alcançar a formação do círculo virtuoso 

materializado na geração sustentável de produto, renda e emprego no polo 

regional objeto da política de desenvolvimento. 

Ressalta-se nesse contexto que, embora o Nordeste esteja considerado 

como área prioritária da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), é o seu semiárido, no qual se insere parte significativa do estado do 

Ceará, que congrega a maior parcela de vulnerabilidade estrutural da região, o 
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que reforça a necessidade do  programa garantia-safra para o desenvolvimento 

econômico regional do semiárido nordestino, visto que tal benefício assistencial 

representa essencialmente a partilha dos riscos da produção agrícola entre 

governos (estadual, municipal e federal) e sociedade. 

Ante as considerações expostas, entende-se que o programa seguro-

safra se constitui em ação de destaque na busca do desenvolvimento 

econômico regional do semiárido cearense, já que, como demonstrado, 

proporciona, por meio de seus repasses financeiros, a manutenção da 

sustentabilidade do pequeno agricultor no campo durante períodos de seca 

prolongada, evitando destarte o êxodo rural.  

Dessa forma, sem a manutenção do trabalho do homem do campo não 

se poderia cogitar acerca do desenvolvimento econômico regional no 

semiárido, posto que a ausência, ou redução, dessa mão-de-obra ocasionaria 

uma diminuição das escalas de produção de alimentos e, consequentemente, 

baixos níveis de renda na região assolada pela seca. Assim, reforça-se a 

importância do programa Garantia-Safra diante do fato de que tais famílias 

desassistidas seriam obrigadas a migrar para os grandes centros urbanos, os 

quais, por não terem condições plenas de empregá-las, agravariam suas 

condições de miserabilidade, formando, dessa maneira, um círculo pernicioso à 

economia local. 

 

 

 



3 O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 

Apesar de o Brasil estar entre as maiores economias do mundo, 

segundo o IPEA (2009), o país ainda se encontra entre as nações 

subdesenvolvidas, pois apresenta características de país pobre, tais como, má 

distribuição de renda e riqueza, parte da população vivendo abaixo da linha da 

pobreza, baixos índices de escolaridade, entre outras. Nesse contexto, e 

considerando que a região Nordeste é a mais pobre do Brasil, surge como 

política pública de combate à pobreza e desenvolvimento econômico regional, 

a figura do Garantia-Safra, uma ação do Programa Nacional da Agricultura 

Familiar (PRONAF). 

 Não há como negar que a região Nordeste é a mais pobre do 
Brasil. Como será demonstrado adiante, é a região com maior 
magnitude e gravidade da pobreza, uma vez que concentra 
grande parte da pobreza rural do país, com agravante de estar 
sujeita permanentemente aos efeitos das secas, que, quando 
ocorrem, inviabilizam a produção agropecuária, empobrecendo 
ainda mais a população local. Assim, a questão do Nordeste é 
estratégica para a Nação configurar-se entre as mais 
desenvolvidas. (IPEA, 2009) 

Nesse contexto, ressalta-se que o Programa Seguro-Safra é um 

mecanismo de transferência de renda que foi idealizado e implantado 

primeiramente no Ceará, sendo somente a partir de então proposto e efetivado 

nos demais estados brasileiros. Consoante Leite (2005, p. 276), o garantia-

safra teve suas diretrizes incluídas na proposta encaminhada pelo estado do 

Ceará ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ainda em 2001. 

Ressalte-se ainda que o programa em estudo é instrumento de 

fortalecimento da agricultura familiar, conforme previsto no Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – 2012/2015.  

 Junto ao PRONAF foram desenvolvidos mecanismos de 
proteção e garantia da renda e dos financiamentos e produção. 
São eles: o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o Garantia 
Safra e o programa de Garantia de preços da Agricultura 
Familiar (pGpAF). Foi também recuperada e reorientada a 
assistência técnica, por meio da política Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (pNATER), que, em 
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2010, atendia aproximadamente dois milhões de agricultores 
familiares. Além disso, ainda que timidamente, os temas da 
agroecologia e da biodiversidade passaram a ser incorporados 
em diversos programas e instrumentos das políticas públicas 
voltadas à agricultura familiar. Embora se verifique um aumento 
crescente dos recursos destinados à produção agroecológica, 
esse valor ainda representa um percentual pequeno do volume 
aplicado nas iniciativas de fomento à produção familiar. (MDS, 
2011) 

 

Dentre os objetivos desse plano para o período 2012-2015 está a busca 

pela qualificação dos instrumentos de financiamento, fomento, proteção da 

produção e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da 

renda da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos indígenas, 

quilombolas e de povos e comunidades tradicionais. Nesse diapasão, destaca-

se a figura do Seguro-Safra, relacionada como uma das metas prioritárias 

necessárias ao atingimento desse objetivo, qual seja, expandir o Garantia-

Safra para a participação de 1.300.000 famílias da agricultura familiar em 

situação de vulnerabilidade climática, garantindo atendimento obrigatório a pelo 

menos 35% de mulheres rurais (MDS, 2011). 

Dessa forma, nesta seção será apresentado o programa governamental 

Seguro-Safra, enquanto política do Estado brasileiro destinada a mitigar os 

efeitos econômicos nocivos das secas que assolam o Nordeste do país. O 

estudo abordará as bases normativas que embasam o garantia-safra, a 

logística de seu funcionamento e a evolução quantitativa do programa desde a 

sua criação. 

3.1 Marco Normativo do Garantia-Safra 

O Seguro-Safra é uma política pública de cunho nacional importante na 

alocação de recursos para regiões atingidas em suas produções agrícolas por 

conta de  períodos de estiagem, contribuindo para a atenuação da situação de 

miséria dos pequenos agricultores prejudicados pelas secas que habitualmente 

ocorrem na região Nordeste do país. O programa atende a área de atuação da 

SUDENE em sua totalidade, qual seja, o Nordeste, as mesorregiões Norte, 
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Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, em Minas Gerais, além da 

mesorregião norte do estado do Espírito Santo. 

Instituído pela Lei federal nº 10.420/2002, o referido programa social tem 

o objetivo de garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores 

familiares de Municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão 

do fenômeno da estiagem ou excesso hídrico, situados na área de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, consoante 

disposto no art. 1º do suscitado diploma legal. 

Segundo o artigo 2º dessa lei, o Garantia-Safra se constituirá em fundo 

de natureza financeira formado pela contribuição individual do agricultor 

familiar, pelas contribuições anuais dos Estados e respectivos Municípios que 

aderirem ao Programa, por  recursos da União e também pelo resultado 

positivo das aplicações financeiras dos recursos aplicados. 

Destaca-se neste ponto que o estado do Ceará participa ativamente na 

execução da política pública do garantia-safra, seja mediante a realização das 

contribuições anuais ao fundo, seja por meio de ações destinadas a incentivar 

e estimular o processo de adesão dos agricultores cearenses ao citado 

programa. 

 O Ceará conseguiu aumentar o número de cotas, em virtude do 
trabalho ágil da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do 
Rural (Ematerce) e da SDA, que conseguiram identificar em 
tempo recorde as perdas de cada município", afirmou o 
secretário Nelson Martins. (SDA, agosto de 2012) 

 O Secretário destacou também que o Ceará foi o primeiro 
Estado a criar o Comitê Integrado de Combate à Seca, órgão 
que muito contribuiu para agilização de medidas para amenizar 
os efeitos da estiagem. Em 2012, no Ceará, 55 municípios já 
estão recebendo o benefício, outros 91 municípios receberão a 
primeira parcela no dia 20 de agosto. O MDA está analisando a 
situação de outros 30 municípios cearenses para a liberação 
da primeira parcela do benefício. (SDA, agosto de 2012) 

Por ser  o objeto maior da política púbica do seguro-sagra, em face de 

sua fragilidade frente à estiagem prolongada, o agricultor familiar que almeje 
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fazer face ao seguro contribuirá com valor não superior a 1% (um por cento) do 

valor da previsão do benefício anual, que será fixada a cada ano pelo órgão 

gestor do Fundo, isto é, pelo  Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º da Lei nº 10.420/2002. 

É importante ressaltar que o pagamento do benefício do seguro-safra 

aos agricultores não deve ser tomado como solução única e definitiva para a 

problemática da situação das famílias atingidas pelos efeitos da seca. Isso é 

depreendido da leitura ao art. 6º da referida lei, in litteris: 

 Art. 6
o
A. Tendo em vista o aumento da eficácia do Fundo 

Garantia-Safra, a União, os Estados e os Municípios buscarão 
a melhoria das condições de convivência dos agricultores 
familiares com o semi-árido, enfatizando: 

  I – a introdução de tecnologias, lavouras e espécies animais 
adaptadas às condições locais;  

    II – a capacitação e a profissionalização dos agricultores 
familiares; 

    III – o estímulo ao associativismo e ao cooperativismo; e 

    IV – a ampliação do acesso dos agricultores familiares ao 
crédito rural. 

Não é todo pequeno agricultor que poderá requerer o benefício em 

comento. Farão jus somente aqueles que, tendo aderido ao Fundo Garantia-

Safra, vierem a sofrer perda em razão de estiagem ou excesso hídrico de pelo 

menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão (art. 8º, 

§ 1º, da Lei nº10.420/2002). 

Reza o Decreto federal nº 4.962/2004 em seu art. 2º que  o valor do 

benefício Garantia-Safra, a ser pago pela instituição financeira diretamente a 

cada família, é de até R$ 700,00 (setecentos reais), e deverá ser realizado, no 

máximo, em até seis parcelas mensais, iguais e consecutivas. 
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Para aderir ao Programa, deverá o pequeno agricultor passar pelas 

seguintes fases, dispostas no art. 11 do referido Decreto: 

 inscrição, que será universal e com prévia e ampla divulgação; 

 seleção, a ser aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural ou similar e conforme critérios classificatórios definidos pelo 

Comitê Gestor; 

 adesão dos classificados por meio de contribuição não superior a um por 

cento do valor da previsão do benefício anual. 

A adesão ao Garantia-Safra dar-se-á antes do início do plantio, devendo 

constar do instrumento de inscrição a área a ser plantada com as culturas de 

feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, em cultivo isolado ou em regime de 

consórcio de lavouras (art. 10, § 1º, do Decreto nº 4.962/2004). 

Além disso, deverão ser atendidas as seguintes condições pelos 

potenciais beneficiários do seguro-safra (Portaria SAF/MDA nº 15/2009): 

 A renda bruta familiar mensal nos 12 (doze) meses que antecedem à 

inscrição não poderá exceder a 1 (um) e ½ (meio) salário mínimo, 

excluídos os benefícios previdenciários rurais; 

 A área total plantada com as culturas mencionadas não poderá ser 

superior a 05 (cinco) hectares; 

 Ao agricultor que não detenha, a qualquer título, área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais; 

 É vedada a adesão ao fundo Garantia Safra do agricultor familiar que 

irrigar parte, ou a totalidade da área cultivada com as lavouras de feijão, 

milho, arroz, mandioca ou algodão. 
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Como se observa a partir das disposições normativas que regem a 

logística do programa seguro-safra, o referido benefício assistencial é formado 

solidária e coordenadamente pelos entes federativos (União, Estados e 

Municípios), o que demonstra o caráter nacional dessa política pública, 

destinada essencialmente  a prover o pequeno agricultor vitimado pela seca, 

em prol do desenvolvimento econômico das regiões afetadas. 

Por outro lado, depreende-se que os diversos critérios legais a serem 

preenchidos pelos pequenos agricultores, para fins de recebimento das 

parcelas do seguro-safra, apontam para a natureza seletiva do benefício, o 

qual deve ser direcionado exclusivamente àqueles que demonstrem situação 

de vulnerabilidade econômico-social em face de perda de safra. 

3.2 Funcionamento do Garantia-Safra 

O Garantia-Sagra é ação do PRONAF – Programa Nacional da 

Agricultura Familiar – e abrange as regiões do Nordeste, do norte de Minas 

Gerais e o norte do estado do Espírito Santo, com o fito de proteger o pequeno 

agricultor, por meio do pagamento de indenização, no caso de perda de safra 

por motivo de seca ou excesso hídrico. As culturas cobertas pelo seguro são: 

Mandioca, Feijão, Arroz, Algodão e Milho. 

A princípio, qualquer município localizado na região da SUDENE pode 

aderir ao programa. 

3.2.1 Constituição do Fundo Garantia-Safra 

 O Fundo foi constituído com o objetivo de envolver os agricultores 

familiares e os Entes Federativos, de forma solidária, através de contribuições 

de recursos financeiros que possibilitem o funcionamento e operacionalização 

do Programa. 

 
 



33 
 

 Quadro 01 – Solidariedade de aportes ao Fundo 

 
 Fonte: Brasil (2006) 

 A constituição do fundo, composta por contribuições dos agricultores, 

Municípios, Estados e União, é regulamentada pelo artigo 6º da Lei nº 

10.420/2002. Segundo o referido dispositivo o fundo é composto pelos 

seguintes percentuais de contribuições: 

I. a contribuição, por adesão, do agricultor familiar para o Fundo Garantia-

Safra não será superior a 1% (um por cento) do valor da  previsão do 

benefício anual, e será fixada a cada ano pelo órgão gestor  do 

Fundo; 

II. contribuição anual do Município será de até 3% (três por cento) do valor 

da previsão de benefícios anuais para o respectivo Município, conforme 

acordado entre o Estado e o Município; 

III. a contribuição anual do Estado, a ser adicionada às contribuições do 

agricultor e do Município, deverá ser em montante suficiente para 

complementar a contribuição de 10%(dez por cento) do valor da 

previsão dos benefícios anuais, para o respectivo Estado; 

IV. a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 20% 

(vinte por cento) da previsão anual dos benefícios totais. 

 

3.2.2 Etapas do Programa Garantia-Safra 

 A participação do governo do estado no garantia-safra ocorre mediante 

assinatura de Termo de Adesão junto à União, representada pelo Ministério do 
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Desenvolvimento Agrário. Ao assiná-lo, o subscritor se compromete a 

coordenar a implementação do Garantia-Safra no Estado e a destinar parcela 

de seu orçamento ao Fundo Garantia-Safra de acordo com o número de 

agricultores aderidos. 

 Igualmente, a inclusão do município no programa ocorre via assinatura 

de Termo de Adesão. O documento é assinado anualmente, no início da safra, 

antes do período de plantio, devendo ser enviado à respectiva secretaria 

estadual de desenvolvimento agrário.  

 Diferentemente das adesões do Estado e do Município, o processo de 

participação e adesão do agricultor compreende três fases distintas, quais 

sejam: a inscrição, a seleção e a adesão propriamente dita. 

Quadro 02 – Processo de adesão ao Garantia-Safra 

 
Fonte: Brasil, IPEA (2009) 

 A inscrição é a primeira fase do processo de adesão do agricultor. Caso 

este tenha interesse, deverá comparecer à instituição responsável para efetuá-

la. Nela, observados os requisitos legais, são coletados os dados dos 

agricultores familiares que podem participar do Garantia-Safra. Porém, essa 

inscrição não garante a participação no Programa. Essa primeira fase é aberta 

a todo público alvo. 

 A segunda fase é caracterizada pela seleção dos agricultores inscritos, 

que ocorre após o encerramento das inscrições. Na seleção, a sociedade civil, 

por meio de um conselho municipal, desempenha papel destacado. Essa fase 

é muito importante, porque a “lista de selecionados” deverá ser homologada 

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, ou 
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similar. Em regra, tais conselhos são compostos por representantes da 

sociedade civil, do poder público e de entidades rurais. 

 Como medida de controle, é função do CMDRS verificar se todos os 

nomes que constam da lista são realmente agricultores familiares e preenchem 

os requisitos de participação no Programa. 

 Ressalte-se que, quando não for possível atender a todos os agricultores 

inscritos de um determinado município, será gerada uma lista de selecionados 

considerando alguns critérios de priorização, conforme a Resolução n°2 de 

10/09/2003, emanada pelo Comitê Gestor do Garantia-Safra: 

 Famílias com menor renda per capita - Peso 4; 

 Famílias sustentadas pela mulher - Peso 3; 

 Famílias que tenham portadores de necessidades especiais - 

Peso 2; 

 Famílias não proprietárias do imóvel rural - Peso 1. 

 Na terceira fase de seleção dos potenciais beneficiários do seguro-safra, 

após a homologação da lista pelo CMDRS, os agricultores familiares que 

constam na lista serão convocados pela Prefeitura para receberem o boleto de 

pagamento. A adesão ao Garantia-Safra se materializa com o recolhimento da 

contribuição do agricultor, ou seja, a partir do pagamento do boleto na 

instituição financeira indicada. 

3.2.3 Fluxo operacional do Garantia-Safra 

 A seguir, segue um fluxograma demonstrando as fases de adesão dos 

Municípios, Estados e agricultores ao garantia-safra. 
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Quadro 03 – Fluxograma – Fases de Adesão

Fonte: Brasil (2006)  

 Nesse tocante, compreende-se que o Fundo do garantia-safra somente 

é acionado nas seguintes situações:09 

 A) ocorrer seca, comprovada pelo reconhecimento da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil a situação de emergência ou estado de calamidade 

no município em decorrência dessa seca; 

 B) for constatada a perda de pelo menos 50% da produção dos 

agricultores que aderiram no município, considerando apenas as culturas 

cobertas pelo Garantia-Safra; e 

 C) houver regularidades nos aportes de recursos ao Fundo por parte dos 

Municípios e dos Estados.  
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 O município, vivenciando uma situação de seca que não consiga lidar no 

nível local, decretará situação de emergência ou estado de calamidade pública, 

conforme regulamentação da Defesa Civil. Preenchidas as documentações 

pertinentes, o município deverá encaminhá-las para a Secretaria Estadual de 

Defesa Civil. Esta verificará a situação de seca no município e homologará o 

Decreto de situação de emergência ou estado de calamidade. Feito isso, o 

Estado enviará a documentação ao Ministério da Integração, Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, que, também confirmando a ocorrência de seca, 

reconhecerá o Decreto Municipal mediante publicação de Portaria no Diário 

Oficial da União. Os reconhecimentos também podem ser acompanhados no 

sítio eletrônico da defesa civil federal (Brasil, 2006). 

3.3 Evolução Quantitativa do Garantia-Safra 

 Em 2002, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), o total de municípios brasileiros participantes do Programa Garantia–

Safra era de apenas trezentos e trinta e três. Percebe-se que, conforme 

detalhado na tabela 01, dos anos de 2002 a 2011 houve uma evolução 

considerável do número de municípios participantes, com um aumento absoluto 

de seiscentos e cinquenta e sete integrantes, ou seja, um crescimento de 

aproximadamente duzentos por cento. Esse aumento no número de adesões 

está relacionado ao engajamento do Governo Federal, por meio do MDA, em 

conjunto com estados e municípios. 
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Tabela 01 – Número de Municípios Participantes

 
Fonte: Brasil, MDA (2011) 

 Já no estado do Ceará, durante o período em comento, o crescimento foi 

de apenas 12,5%, um aumento absoluto de somente 20 municípios, bem 

abaixo da média de evolução total. Isso se deve ao fato de o programa seguro-

safra ter se iniciado nesse estado, cuja grande parte dos municípios (86,95%) 

aderiu ao seguro-safra no seu primeiro ano de execução. Ou seja, no ano 

2002, o percentual de municípios cearenses que aderiam ao programa já era 

bem significativo, se comparado aos demais estados da Federação, tanto que 

atingiu em 2011 o maior patamar de adesão ao programa, com 

aproximadamente 98% de seus municípios (do estado do Ceará) participando 

do garantia-safra. 

 Ainda de acordo com o MDA, no que concerne ao número de 

agricultores participantes do programa, no ano de 2002, o número de adesões 

somava um total de 200.292. Verifica-se que, de acordo com a tabela a seguir, 

dos anos de 2002 a 2011 houve um incremento de 537.268 no número de 

adesões, totalizando um montante de 737.920 inscritos, resultando em um 

crescimento percentual de 268%. 
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Tabela 02 – Adesões de Agricultores 

 
Fonte: Brasil, MDA (2011) 
 

 Já no caso do estado do Ceará, durante o interstício temporal em tela, o 

aumento foi de 163.631 adesões, um crescimento percentual de 150%, 

atingindo um montante de 272.581 agricultores inscritos. É mister ressaltar que 

o Ceará é o participante com a maior média anual de adesões de agricultores. 

 No que concerne a sinistralidade, o MDA divulgou um estudo que 

calculou a sinistralidade média por unidade federativa, município e agricultor, 

para o período das safras ocorridas desde a criação do programa garantia-

safra até o ano de 2010, conforme disposto no Quadro 04. 
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Quadro 04 – Sinistralidade Média/UF

 
Fonte: Brasil, MDA (2011) 
 
Quadro 05 – Sinistralidade Média/Município 

 
Fonte: Brasil, MDA (2011) 
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Quadro 06 – Sinistralidade Média/Agricultor

 
Fonte: Brasil, MDA (2011) 

 Observa-se que o Ceará apresentou uma sinistralidade média por UF de 

51,7%, ou seja, a cada 100 municípios integrantes do programa, 51,7 foram 

atendidos durante o período em estudo. Já no que se refere a sinistralidade 

média por agricultor, o índice cearense foi de 61,3%, ou seja, a cada 100 

agricultores inscritos, 61,3 foram beneficiados pelo Garantia-Safra. 

  



4 ASPECTOS METODOLÓGICOS   

Nesta seção, será apresentada a metodologia de coleta e de tratamento 

dos dados relacionados aos aportes municipais destinados aos pequenos 

agricultores a título de seguro-safra e às correspondentes variações 

percentuais na produção de grãos nas respectivas municipalidades, para a 

série temporal 2009-2011. 

Primeiramente, dar-se-á conhecimento acerca do Índice Municipal de 

Alerta (IMA), no que concerne ao seu conceito, forma de cálculo e sua 

classificação, desenvolvidos pelo IPECE, no fim de informar anualmente graus  

de vulnerabilidade para os municípios cearenses.  

Em seguida, será evidenciada a metodologia utilizada na delimitação da 

amostra estratificada proporcional realizada junto aos 184 municípios 

cearenses, de sorte a selecionar um espaço amostral suficiente à extrapolação 

dos resultados para a população. 

Após, apresentar-se-á a metodologia de análise da amostra selecionada, 

no intuito de se estudar a relação entre o volume financeiro dos aportes 

municipais do seguro-safra e as respectivas variações percentuais na produção 

de grãos.  

Posteriormente, será apresentado o Coeficiente de Variação de 

Pearson, necessário para compreensão dos resultados obtidos via análise sob 

a ótica da Estatística Descritiva. 

Por último, serão pontuados alguns aspectos inerentes a Econometria, 

introduzindo, dessa forma, noções elementares ao entendimento do grau de 

explicação entre as variáveis (dependente e independente) estudadas neste 

trabalho. 
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4.1 Índice Municipal de Alerta – IMA    

São conhecidos os efeitos nocivos da seca para a agricultura do 

Nordeste brasileiro, sobretudo para a região semiárida. Dessa forma, vale 

contextualizar que em maio de 2012, o Governo do estado do Ceará decretou 

situação de emergência em 168 municípios, acompanhada de uma série de 

ações públicas voltadas ao combate à seca, tendo em vista a constatação de 

situação anormal decorrente da irregularidade significativa  na quantidade e na 

distribuição temporal e espacial das chuvas em quase todo território do estado 

(IPECE, 2012). 

As chuvas se distribuem irregularmente pelos 184 municípios cearenses, 

o que demandou dos estudiosos a criação de parâmetros científicos 

desenvolvidos de acordo com as particularidades climáticas de cada ente 

municipal, no objetivo de desenvolver, para cada cidade, quadros de alerta 

específicos, os quais podem servir inclusive de base para a concessão de 

benefícios assistenciais, tais como o garantia-safra, às famílias acometidas 

pela seca. 

 Considerando as particularidades termo-pluviométricos do 
semiárido nordestino, destaca-se que a irregularidade espaço-
temporal das chuvas, aliada ao registro de elevadas 
temperaturas tropicais, compromete o armazenamento de água 
dos corpos hídricos nesta região, causando sérios problemas 
no abastecimento para o consumo humano e animal e 
ocasionando perdas das lavouras, das pastagens e, 
consequentemente, das criações, culminando na intensificação 
da vulnerabilidade socioeconômica, especialmente da 
população rural, materializada no desemprego e na pobreza. 
(IPECE, 2012, p. 4) 

Ciente da importância do referido parâmetro, que espelhe os efeitos 

nocivos da baixa pluviosidade espaço-temporal sobre a produção de grãos no 

semiárido nordestino, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE) desenvolveu o Índice Municipal de Alerta (IMA), que “corresponde a 

um indicador que visa mensurar a vulnerabilidade dos municípios cearenses no 

que tange às questões agrícolas e climatológicas no estado do Ceará” (IPECE, 

2012, p. 4). 
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Vale destacar o caráter preditivo do IMA, que é o de fornecer 

informações ao estado do Ceará para que este desenvolva da forma mais 

eficaz, eficiente e efetiva ações tendentes a minimizar o sofrimento das famílias 

impactadas pela estiagem prolongada, donde se infere, igualmente, além de 

econômica, a indiscutível finalidade social a que se presta esse índice.  

 Assim, o objetivo do IMA é divulgar informações que 
contribuam na eficiência do atendimento das populações 
afetadas pelos problemas climáticos, em um momento em que 
suas consequências ainda sejam controláveis. Representa 
parte de um conjunto de mecanismos para tornar as ações do 
Governo do Estado mais ágeis, almejando minimizar as 
fragilidades e vulnerabilidades das populações rurais dos 
municípios no momento em que as crises se manifestam com 
maior frequência e com mais intensidade, ou seja, nos 
momentos de intensificação da situação climática em um 
contexto de semiárido que naturalmente se caracteriza por 
baixos níveis de precipitação e alto risco de seca. (IPECE, 
2012, p. 5) 

Pode-se afirmar que o IMA contribui para o desenvolvimento das regiões 

afetadas pelos efeitos da seca, na medida em que propicia ao estado promover 

políticas públicas “que criem oportunidades para que as populações rurais 

alcancem melhores condições de vida em seus locais de origem, mitigando, de 

certa forma, o êxodo rural e a migração forçada em direção às médias e 

grandes cidades do Ceará e, consequentemente, do Brasil” (IPECE, 2012, p. 

5). 

Em suma, a estratégia criada pelo IPECE (2012) ao mensurar o IMA 

anual das municipalidades, é identificar a situação em tempo hábil para que 

seja feito o planejamento e a efetivação de ações no intuito  de reduzir os 

riscos e possíveis prejuízos em diversas áreas e setores econômicos e sociais 

vulneráveis aos efeitos das adversidades climáticas, com destaque para o 

abastecimento alimentar e hídrico, bem como a manutenção dos níveis de 

emprego e renda num cenário tendencial de mudanças climáticas e 

econômicas. 

Por fim, e antes de se adentrar na metodologia de cálculo do IMA, vale 

destacar que o referido Índice de Alerta Municipal segue periodicidade de 
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cálculo anual na perspectiva têmporo-espacial, visando ao monitoramento da 

vulnerabilidade dos municípios, através desses eixos (IPECE, 2012, p. 6): 

I. Em Abril, considera a climatologia de Dezembro a Março;  

II. Em Maio, inclui a climatologia de Janeiro a Abril;  

III. Em Junho, considera a climatologia de Janeiro a Maio;  

IV. Em Julho, com a climatologia de Janeiro a Junho. 

 

4.1.1 Metodologia de Cálculo do IMA 

De acordo com o IPECE (2012, p. 7), o IMA é calculado para os 184 

municípios do estado do Ceará a partir de um conjunto de 12 indicadores 

selecionados, que refletem a vulnerabilidade dos municípios no que concerne 

aos aspectos agrícolas e climatológicos, pertinentes às áreas de meteorologia, 

recursos hídricos e produção agrícola, conforme discriminado no quadro a 

seguir: 
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Quadro 07 – Indicadores que compõem o cálculo do IMA 

Indicador Descrição  

Produtividade agrícola por hectare 

estimativa do valor da produção. 
agrícola dividida pela estimativa de área 

colhida 

Produção agrícola por habitante 

estimativa do valor da produção agrícola 
dividida pela população total estimada do 

município. 

Utilização da área colhida com culturas de subsistência 

percentual da área colhida com culturas de 
subsistência em relação ao total de área 

colhida no município. Culturas 
consideradas: milho, feijão, arroz, 
mandioca e algodão de sequeiro. 

Perda de safra 
média percentual das perdas verificadas 

na produção de grãos no município. 

Proporção de famílias beneficiadas com Bolsa-Família 

 percentual de famílias que receberam 
Bolsa-Família com relação ao total de 
famílias inscritas no cadastro único. 

Nº de vagas do Seguro Safra por 100 habitantes rurais 

número de vagas do Seguro-Safra 
destinadas ao município para cada grupo 

de 100 habitantes rurais. 

Climatologia 

medida pela média de precipitação 
pluviométrica dos municípios nos últimos 

30 anos. 

Desvio normalizado das chuvas 

variação percentual entre a precipitação 
observada e a normal (média de 30 anos), 

do município no período analisado. 

Escoamento superficial  

volume de escoamento de água ocorrido 
no limite de absorção do solo, medido com 

base nas precipitações ocorridas, no 
máximo de absorção de cada solo 

(capacidade de campo), levando-se em 
consideração uma evapotranspiração de 5 

mm/dia. 

Índice de Distribuição de Chuvas 

associa as variações volumétricas, 
temporais e espaciais de chuva, levando-se 
em consideração o período escolhido para 

análise. 

Índice de Aridez 

é a precipitação histórica de um 
determinado ponto dividida pela 

evapotranspiração potencial (máximo de 
evaporação que se pode ter em um 

determinado ponto). Assim quanto menor 
o índice,  

mais árida é a região. 

Taxa de cobertura de abastecimento urbano de água 
proporção da população urbana com 

abastecimento de água.  

Fonte: IPECE (2012) 
 



47 
 

O IPECE (2012, p. 9) esclarece, com relação às fontes das quais se 

extraíram os indicadores acima, que: 

- aqueles relativos à produtividade e à produção agrícola, bem como das 

culturas de subsistência, foram construídos a partir de previsões feitas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

- a estimativa de perda de safra foi realizada pela Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE;  

- os dados do Bolsa-Família e Seguro-Safra foram fornecidos pela 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS e Defesa Civil, 

respectivamente; 

- as informações concernentes às precipitações pluviométricas dos 

municípios, ao desvio normalizado das chuvas, ao escoamento superficial e 

aos índices de distribuição de chuva e de aridez são provenientes da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME; e 

- os dados de abastecimento de água são estimativas da Secretaria da 

Infraestrutura – SEINFRA, da Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE) e das Prefeituras. 

No que se refere às relações matemáticas estabelecidas entre os 

indicadores mencionados e o IMA, tem-se que: 

 O percentual de área colhida com culturas de subsistência, 
perda de safra e relação de vagas do Seguro-Safra por 100 
habitantes rurais têm uma relação direta com a vulnerabilidade. 
Nesse sentido, quanto maior o valor do indicador mais 
vulnerável é o município. Os demais indicadores têm uma 
relação inversa, ou seja, quanto maior o valor do indicador, 
menos vulnerável é o município. (IPECE, 2012, p. 9) 

Nesse raciocínio, o Índice Municipal de Alerta é calculado mediante 

metodologia de padronização dos indicadores acima expostos, considerando-
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se em tal mensuração valores de 0 a 1, que indicam menor e maior 

vulnerabilidade, respectivamente. A fórmula do cálculo é a seguinte (IPECE, 

2012, p. 9): 

 

 

Conforme explicitado pelo IPECE (2012, p. 10), nos casos de relação 

inversa com a vulnerabilidade, onde o menor valor indica maior vulnerabilidade 

e vice-versa, tem-se I+ V = Imin e I-V = Imax. Um exemplo de indicador neste 

caso é a produtividade agrícola, materializado pela relação de quanto maior é a 

produtividade, menos vulnerável é o município. 

Neste ponto, cabe reforçar que, após a padronização das 12 variáveis 

mencionadas anteriormente, aqueles valores mais próximos do fator 1 indicam 

uma maior vulnerabilidade do Município aos efeitos da seca, sendo oportuno 

destacar que o Índice Municipal de Alerta – IMA é obtido a partir da média 

aritmética dos seguintes valores: 
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Assim, embasado nos resultados relacionados ao IMA de cada 

Município, o IPECE realiza estratificação das municipalidades segmentando-as 

em quatro classes de vulnerabilidade, baseadas na média e na variabilidade 

(desvio padrão) do citado Índice Municipal de Alerta, originando, dessa forma, 

as seguintes classes de vulnerabilidade (IPECE, 2012, p. 11):  

 

i) Classe 1: alta vulnerabilidade, para valores superiores ao  índice 

médio somado ao valor do desvio padrão;  

ii) Classe 2: média-alta vulnerabilidade, para valores maiores que o valor 

médio e menores que a média mais o valor do desvio padrão;  

iii) Classe 3: média-baixa vulnerabilidade, para valores inferiores à media 

e superiores à média menos um desvio padrão;  

iv) Classe 4: baixa vulnerabilidade, para índices com valores inferiores à 

média menos um desvio padrão. 

 

Considerando que o objetivo geral deste trabalho é o de avaliar a 

efetividade do programa seguro-safra municipal a partir da variável relacionada 

a variação percentual na produção agrícola, esclarece-se que a importância do 

IMA neste contexto será de direcionar a seleção estatística da amostra de 

municípios, dentro do universo populacional dos 184 municípios cearenses.  

 

Nesse passo, faz-se necessário esclarecer o conceito de efetividade no 

contexto da realização de determinada política pública (seguro-safra), que nada 

mais é que o efeito concreto da ação governamental na população alvo da 

ação afirmativa estatal. Nas palavras de Moreira Neto, “a princípio desprezada 

no conjunto das categorias jurídicas tradicionais – existência, validade, eficácia, 

exequibilidade – a efetividade desponta como uma medida de eficiência” (2001, 

p.32). 

 

 Demais disso, a atuação concreta dos cidadãos em relação à 
gestão do Estado, denominada controle social, evidencia a 
necessidade de considerar-se no Direito Administrativo, e 
principalmente na reforma em que se empreende, a efetividade 
da ação administrativa como medida de sua eficiência, 
possibilitando, assim, a exigibilidade jurídica do cumprimento 
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de metas de desempenho, hoje instrumento alçado à previsão 
constitucional (MOREIRA NETO, 2001, p. 33) 

 
  

Para sedimentar o conceito de efetividade na avaliação de políticas 

públicas, transcrevem-se trechos do Manual de Auditoria Operacional do 

Tribunal de Contas da União (2010, p. 12): 

 

 A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados 
pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à relação entre 
os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de 
efeitos sobre a população alvo (impactos observados), e os 
objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos 
objetivos finalísticos da intervenção. Trata-se de verificar a 
ocorrência de mudanças na população-alvo que se poderia 
razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado 
(COHEN; FRANCO, 1993). 

 
 Portanto, ao examinar a efetividade de uma intervenção 

governamental, pretende-se ir além do cumprimento de 
objetivos imediatos ou específicos, em geral consubstanciados 
em metas de produção ou de atendimento (exame da eficácia 
da gestão). Trata-se de verificar se os resultados observados 
foram realmente causados pelas ações desenvolvidas e não 
por outros fatores (ISSAI 3000/1.5, 2004). A avaliação da 
efetividade pressupõe que bens e/ou serviços foram ofertados 
de acordo com o previsto. O exame da efetividade ou avaliação 
de impacto requer tratamento metodológico específico que 
busca estabelecer a relação de causalidade entre as variáveis 
do programa e os efeitos observados, comparando os com 
uma estimativa do que aconteceria caso o programa não 
existisse (ISSAI 3000/1.7, 2004). 

 

4.2 Seleção dos Municípios por Amostragem Estratificada Proporcional 

 Antes de se iniciarem as análises quantitativas acerca do 

comportamento trienal (2009-2011) dos aportes municipais de seguro-safra em 

relação à variação percentual na produção de grãos, faz-se necessária a 

realização de amostragem estratificada proporcional, tendo em conta a 

quantidade expressiva de elementos da população estudada (184 municípios). 

A  amostragem estratificada é utilizada quando a população possui 

características que permitem a criação de subconjuntos homogêneos, já que 

nestes casos as amostras extraídas por amostragem simples são menos 

representativas. É dita proporcional a amostra que retrata, em termos 
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percentuais (proporcionais), o número de elementos contidos no 

correspondente estrato populacional. 

Dito isso, cabe rememorar que os Municípios cearenses são anualmente 

classificados pelo IPECE quanto aos respectivos graus de vulnerabilidade 

(quatro), que é mensurada a partir do IMA, conforme já demonstrado. Tomando 

por base a referida segmentação das municipalidades, optou-se por realizar o 

cálculo da amostra de maneira estratificada, haja vista a existência de estratos 

homogêneos (divididos por graus de vulnerabilidade) na população analisada. 

Nesse sentido, considerando que o objetivo maior deste trabalho é 

avaliar a efetividade do programa governamental garantia-safra, utilizar-se-á, 

para tal, a metodologia de amostragem adotada pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), extraída do Manual de Técnicas de Amostragem para Auditorias 

(2002). Vale frisar que a referida Corte de Contas é constitucionalmente (art. 

70, Constituição Federal) competente para efetivar auditorias operacionais das 

políticas públicas federais, tais como o seguro-safra. 

 Este documento contempla orientações constantes do Manual 
de Auditoria de Natureza Operacional desta Corte. As técnicas 
ora tratadas procuram orientar as equipes de auditoria sore os 
conceitos e procedimentos elementares requeridos pelas 
amostragens probabilísticas, bem como sobre os benefícios 
que elas podem proporcionar. 

 É nítida a importância do presente trabalho, pois já se observa 
uma demanda por técnicas de amostragem nas avaliações de 
programas públicos, nas fiscalizações de obras e na obtenção 
de subsídios para os pareceres anuais sobre as contas 
prestadas pelo Presidente da República. (TCU, 2002)  

Sobre a técnica de estratificação, alerta o TCU (2002, p. 17) que cada 

elemento deve constar em um único estrato, ou seja, “os estratos não podem 

possuir intersecções, enquanto que o conjunto de elementos de um estrato 

deve ser o mais homogêneo possível em relação à característica que se 

pretende examinar”. 
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Considerando que este trabalho se reporta ao triênio 2009-2011 utilizar-

se-á como estratos populacionais de referência para o cálculo do espaço 

amostral os relacionados ao ano de 2009, descritos no Relatório do IPECE 

(2009) que divulgou o IMA municipal naquele exercício, estratificando-os por 

classes de vulnerabilidade, conforme destacado a seguir: 

Tabela 03 – Intervalos do IMA 

Fonte: IPECE (2009, p. 15) 

Além disso, considerando o objetivo da pesquisa, e levando em conta o 

erro amostral evidenciado a seguir, estabeleceu-se o percentual de 10% – dos 

quatro subconjuntos da população acima retratada – como adequado e 

razoável para a delimitação do espaço amostral. Arbitrou-se o referido 

percentual para o tamanho da amostra devido ao escopo deste estudo, 

prezando assim pela sua viabilidade técnica, sem que fosse desconsiderada a 

representatividade da amostra. Portanto, considerado o universo total de 184 

municípios, ter-se-á as seguintes distribuições quantitativas amostrais: 

Tabela 04 – Classes de Vulnerabilidade 
Classes de 
Vulnerabilidade - 2009 

Estrato 
Populacional 

Estrato Amostral 
(10%) 

Arredondamento (1 casa 
decimal) 

Alta 28 2.8 3 

Média-Alta 71 7.1 7 

Média-Baixa 49 4.9 5 

Baixa 36 3.6 4 

Total de Municípios 184 18.4 19 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Visando justificar a arbitragem efetuada quanto ao número de 

municipalidades componentes da amostra acima, assegura-se que o 

percentual escolhido (10%) não prejudica a extrapolação dos resultados 
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amostrais advindos para a população, visto que o erro amostral, calculado de 

acordo com metodologia utilizada pelo TCU, foi de apenas 5,3%. Para a citada 

Corte de Contas, o erro amostral é definido como a diferença entre as médias 

amostral e populacional (TCU, 2002). 

Em outras palavras, os 5,3% obtidos foram mensurados a partir da 

seguinte fórmula, considerando os dados afetos ao ano de 2009 (ano de 

referência): 

Erro amostral = (Média dos IMA amostral  - Média dos IMA 

populacional) ÷ (Média dos IMA populacional) 

Erro amostral = (0,70034 – 0,665042) ÷ (0,665042) 

Erro amostral = 0,053076 ou 5,3% 

Dessa forma, após delimitada a quantidade de municípios a serem 

analisados por grau de vulnerabilidade, passa-se a abordar a questão 

pertinente a quais entes municipais devem ser escolhidos, dentro de cada 

estrato.  

Tendo em vista o escopo deste trabalho, selecionar-se-á, respeitado o 

limite amostral definido na tabela anterior, por classes de vulnerabilidade, as 

cidades que detenham os maiores IMA, posto que esse índice, conforme já 

amplamente discorrido, está, em tese, diretamente relacionado à situação de 

desamparo de recursos pelos pequenos agricultores. 

Ladeado a esse requisito estabelecido, some-se que as cidades devem 

figurar como beneficiadas por aportes do garantia-safra no triênio 2009-2011, 

para fins de comparabilidade dos respectivos dados. 

Assim, tomando por base os dois requisitos acima determinados, 

elegem-se, conforme exposto na tabela a seguir, os seguintes Municípios como 

amostra a ser estudada nos tópicos seguintes: 
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   Tabela 05 – Estratos 

Município IMA 2009 Classe Vulnerabilidade Estrato 

Madalena 0.8243 Alta 1 

Deputado Irapuan Pinheiro 0.8239 Alta 1 

Arneiroz 0.8116 Alta 1 

Paramoti 0.7535 Média Alta 2 

Jucás 0.7529 Média Alta 2 

Quixadá 0.7523 Média Alta 2 

Parambu 0.7507 Média Alta 2 

Araripe 0.7502 Média Alta 2 

Hidrolândia 0.7473 Média Alta 2 

Acopiara 0.7453 Média Alta 2 

Nova Russas 0.6637 Média Baixa 3 

Potengi 0.6624 Média Baixa 3 

Poranga 0.6624 Média Baixa 3 

Crato 0.6622 Média Baixa 3 

Itaiçaba  0.6571 Média Baixa 3 

Bela Cruz  0.5742 Baixa 4 

Caucaia 0.5734 Baixa 4 

Tururu  0.571 Baixa 4 

Itapipoca 0.5681 Baixa 4 

    Fonte: Elaborada pelo Autor 

Em suma, optou-se por calcular o espaço amostral com base no IMA, 

por se considerar que este índice oficial desenvolvido pelo IPECE retrata 

quadros de vulnerabilidade para os 184 municípios cearenses, os quais são 

divididos em quatro classes de vulnerabilidade, o que contribuiu de forma 

efetiva para a seleção de uma amostra composta por quatro estratos 

homogêneos que representassem a população de municípios cearenses. 

Ademais, o IMA contempla fatores impactantes na produção agrícola de 

subsistência cearense, dentre os quais se destaca a baixa produção agrícola, 

variável objeto deste estudo, que será associada ao montante de aportes 

municipais efetivados à conta do seguro-safra, a fim de avaliar a efetividade do 

programa em questão. 

4.3 Relação Gráfica entre Aporte Municipal e Produção Agrícola 

Com base na amostra definida no tópico anterior, serão elaborados 

tabelas anuais, em que sejam evidenciadas as relações, para cada um dos 
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dezenove municípios selecionados, entre o volume financeiro dos aportes 

municipais do seguro-safra e as respectivas variações percentuais na produção 

de grãos. Os correspondentes dados foram coletados junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (aporte municipal do seguro-safra) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (produção agrícola). 

A partir dos dados dispostos por municipalidade, serão demonstrados 

em novas tabelas, para cada ano do triênio em estudo, de forma estratificada, 

os valores médios dos aportes financeiros afetos ao seguro-safra, bem como a 

média aritmética das variações percentuais na produção de grãos.  

Com tais informações, serão apresentados para cada ano estudado, 

gráficos do tipo coluna, nos quais poderão ser observadas as variações médias 

na produção agrícola de cada um dos quatro estratos (primeira estrutura 

gráfica), bem como as alocações (aportes financeiros) médias do seguro-safra, 

também de maneira estratificada (segunda estrutura gráfica). 

Em seguida, elaborar-se-á para cada ano da série temporal estudada 

mais dois gráficos do tipo coluna, onde cada estrutura gráfica corresponderá às 

variáveis aporte de seguro-safra e variação na produção de grãos de 

determinados municípios. Portanto, serão dois municípios comparados 

graficamente no que concerne as suas relações entre aportes de recursos e 

variação na produção. Ressalte-se que a escolha desses municípios será 

realizada com base em observação das relações menos condizentes com a 

lógica da distribuição do seguro-safra, ou seja, maior aporte para maiores 

involuções na produção agrícola. 

4.4 Estatística Descritiva 

 Um instrumento estatístico comumente utilizado na mensuração da 

correlação entre duas variáveis é o Coeficiente de Variação de Pearson (CVP). 

Segundo BUSSAB e MORETTIN (2002), esse coeficiente tem o intuito de 

medir a força de associação linear entre duas variáveis, tratando-as 
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simetricamente, ou seja, não fazendo distinção entre variável explanatória ou 

dependente.  

 Neste trabalho, o coeficiente de Pearson será utilizado para 

correlacionar as variáveis produção agrícola municipal relativa (produção 

agrícola do município dividido pelo total produzido pelo estado do Ceará)  e 

aportes financeiros municipais relativos a título de seguro-safra (aporte 

municipal dividido pelo total de aportes efetuados por todos os municípios 

cearenses), considerando-se na análise o triênio 2009-2011 e os municípios 

cearenses que compõem os dois estratos populacionais nos quais se 

evidenciem maiores discrepâncias quanto à relação (gráfica) existente entre as 

variáveis supracitadas. 

 O citado coeficiente pode apresentar valores compreendidos entre -1 e 

1, sendo que 1 representa a perfeita correlação direta entre as duas variáveis, 

e -1 representa a perfeita correlação inversa. Quando o coeficiente de Pearson 

(p) é zero, há inexistência de correlação entre as variáveis. O coeficiente pode 

ser calculado a partir da seguinte fórmula (BUSSAB e MORETTIN, 2002, p. 

211 - 216): 

 

Em que: 

p representa o coeficiente de correlação linear de Pearson; 

n é o número de elementos da amostra; 

∑ é o somatório das variáveis indicadas na forma descrita; 
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X é valor (em reais) dos aportes do seguro-safra no triênio 2009-2011 (estratos 

populacionais a e b); 

Y é a produção (em toneladas) dos municípios cearenses (estratos 

populacionais a e b). 

4.5 Econometria 

 Finalizando o rol de procedimentos voltados para o estudo da relação 

entre aportes municipais do seguro-safra a pequenos agricultores e produção 

agrícola municipal, serão aplicadas técnicas econométricas destinadas a 

verificar o grau de significância das variáveis independente (produção agrícola 

municipal relativa) e dependente (aporte municipal relativo de seguro-safra), 

ambas relacionadas ao fenômeno econômico estudado neste trabalho.  

 Em outras palavras, será aferida em que medida a política pública de 

aportes municipais do seguro-safra (variável dependente), no triênio 2009-

2011, é explicada pela variável independente selecionada (Produção Agrícola 

Municipal Relativa). A análise recairá sobre todos os municípios cearenses que 

compõem os estratos populacionais um (mais vulnerável) e quatro (menos 

vulnerável). Portanto, foi selecionada como variável independente 

(explanatória) a Produção Agrícola Municipal Relativa. 

Cabe ainda esclarecer que a análise econométrica em menção será 

realizada mediante utilização do programa STATA, via metodologia de dados 

em painel, haja vista tratar-se de fenômeno econômico observado em várias 

entidades (municípios) numa série temporal. 

Segundo Baltagi apud Dumodar e Dawn (2011, p. 588), dados em painel 

se relacionam a indivíduos, empresas, Estados, países etc. sendo que, com o 

tempo, tende a haver heterogeneidade nessas unidades. Asseveram ainda os 

autores que combinando séries temporais com observações de corte 

transversal, os dados em painel oferecem dados mais informativos, maior 



58 
 

variabilidade, menos colinearidade entre variáveis, mais graus de liberdade e 

mais eficiência. 

Entre as vantagens de tal metodologia, salienta Tabosa (2010) que a 

combinação de séries temporais com dados de corte transversal proporciona 

mais informações, mais graus de liberdade e menos colinearidade entre as 

variáveis, o que gera resultados mais confiáveis quando não há observações 

suficientes de uma variável no tempo, mas há valores para a mesma em um 

grande número de unidades econômicas. 

Dessa forma, diante das características da população estudada e das 

vantagens elencadas, para a análise econométrica em questão será utilizada a 

metodologia de Dados em Painel.  

 

 

 



5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, visando avaliar a efetividade do programa garantia-safra 

enquanto mecanismo de redistribuição de renda de subsistência a pequenos 

agricultores do semiárido cearense, analisar-se-á, primeiramente, na forma de 

gráficos, o volume de recursos aportados pelos municípios às famílias, a partir 

da respectiva variação percentual na produção agrícola anual. Dessa forma, 

pretende-se aferir se os aportes municipais a título de seguro-safra guardam 

relação com a produção anual de grãos, ou seja, se obedecem a um padrão 

proporcional de distribuição do benefício. 

Em um segundo momento, será realizada uma análise estatística dos 

dados referentes à produção agrícola relativa de cada municipalidade 

constante nos estratos populacionais 1 (alta vulnerabilidade) e 4 (baixa 

vulnerabilidade), em correlação com os aportes relativos de seguro-safra 

efetuados pelos correspondentes municípios, considerando o triênio 2009-

2011. 

Por fim, aplicar-se-á técnica econométrica, mediante exposição de 

dados em painel, no fito de analisar o grau de significância e explicação da 

relação existente entre a variável produção (relativa) de grãos e a função 

aporte (relativo) de recursos a título de seguro-safra, considerado o universo de 

municípios presentes nos estratos populacionais 1 e 4, durante o triênio em 

estudo. 

5.1 Avaliação da Efetividade do Programa Garantia-Safra no Estado do 

Ceará – Triênio 2009-2011 

5.1.1 Relação Gráfica entre Aporte Municipal e Produção Agrícola - 2009 

O objetivo central da tabela a seguir é demonstrar a relação entre a 

variação na produção agrícola e a função aportes municipais do programa 
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garantia-safra para o exercício de 2009, em cada um dos dezenove municípios 

selecionados na amostra.  

Tabela 06 – Dados de 2009 

Est
rat
o 

Município 
IMA 
2009 

 Aporte 
Municipal 
2009  

Produção 
Agrícola 2008 
(ton) 

Produção 
Agrícola 2009 
(ton) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2009 

1 

Madalena 
0.82
43 

R$ 
67,140.00 10,438 3,943 -0.62 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

0.82
39 

R$ 
25,830.00 

7,120 4,264 -0.40 

Arneiroz 
0.81
16 

R$ 
20,448.00 3,946 1,643 -0.58 

2 

Paramoti 
0.75
35 

R$ 
20,430.00 5,556 1,301 -0.77 

Jucás 
0.75
29 

R$ 
22,302.00 5,770 6,056 0.05 

Quixadá 
0.75
23 

R$ 
41,112.00 15,034 5,469 -0.64 

Parambu 
0.75
07 

R$ 
47,016.00 26,850 17,201 -0.36 

Araripe 
0.75
02 

R$ 
16,488.00 53,213 45,919 -0.14 

Hidrolândia 
0.74
73 

R$ 
46,440.00 5,519 4,786 -0.13 

Acopiara 
0.74
53 

R$ 
89,100.00 17,065 6,521 -0.62 

3 

Nova Russas 
0.66
37 

R$ 
25,866.00 4,442 2,195 -0.51 

Poranga 
0.66
24 

R$ 
16,056.00 2,142 1,001 -0.53 

Potengi 
0.66
24 

R$ 
12,456.00 5,253 5,459 0.04 

Crato 
0.66
22 

R$ 
51,534.00 9,325 7,242 -0.22 

Itaiçaba  
0.65
71 

R$ 8,316.00 
2,278 1,231 -0.46 

4 

Bela Cruz  
0.57
42 

R$ 2,142.00 
31,523 14,273 -0.55 

Caucaia 
0.57
34 

R$ 
35,496.00 3,908 5,662 0.45 

Tururu  
0.57

1 
R$ 9,234.00 

14,186 10,057 -0.29 

Itapipoca 
0.56
81 

R$ 
87,300.00 71,996 50,219 -0.30 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A segunda coluna apresenta os municípios selecionados pela amostra, a 

terceira coluna, aporte municipal, relaciona o montante de recursos financeiros 

destinados pelos correspondentes municípios aos pequenos agricultores a 

título de seguro-safra no ano de 2009. Já nas duas colunas seguintes retratam-

se a produção municipal anual (2008  e 2009), em toneladas, dos grãos 

cobertos pelo programa garantia-safra. Por fim, na última coluna da tabela, 

percebe-se a variação percentual da produção agrícola em 2009 com relação a 

2008. 

Com base nesses dados, elaborou-se a tabela 07, em que se 

evidenciaram, mediante média aritmética, informações para cada estrato de 

municípios, de forma a analisá-los da maneira estratificada. Procura-se com 

isso possibilitar base adequada, e representativa, à avaliação da efetividade do 

seguro-sagra em 2009, ou seja, verificar se os recursos alocados à conta do 

programa garantia-safra foram destinados de forma equitativa aos quatro 

estratos de municípios, guardando assim relação de proporcionalidade com as 

correspondentes involuções ou evoluções na produção agrícola, em relação ao 

ano de 2008. 
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Tabela 07 – Dados de 2009 por Estrato 

Est
rat
o 

Município 

IMA 
2009 
(Médio
) 

 Aporte 
Municipal 
2009 (Médio)  

Produção 
Agrícola 2008 
(Média) 

Produção 
Agrícola 2009 
(Média) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2009 
(Média) 

1 

Madalena 

0.8199
3 

 R$   
37,806.00  7,168.00 3,283.33 -0.54 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

Arneiroz 

2 

Paramoti 

0.7503
1 

 R$   
40,412.57  18,429.57 12,464.71 -0.37 

Jucás 

Quixadá 

Parambu 

Araripe 

Hidrolândi
a 

Acopiara 

3 

Nova 
Russas 

0.6615
6 

 R$   
22,845.60  4,688.00 3,425.60 -0.34 

Poranga 

Potengi 

Crato 

Itaiçaba  

4 

Bela Cruz  

0.5716
8 

 R$   
33,543.00  30,403.25 20,052.75 -0.17 

Caucaia 

Tururu  

Itapipoca 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Analisando individualmente cada um dos quatro estratos abordados na 

tabela acima, observa-se que, paradoxalmente, os municípios elencados no 

estrato com maior queda de produção (1), receberam em 2009, por meio dos 

respectivos aportes, a cifra média de R$ 37.806,00, 6,5% a menos que o 

volume recebido pelos municípios que compõem o estrato 2, valorado em R$ 

40.412,57. Além disso, vale ressaltar que em 2009 a queda na produção 

agrícola da classe 1 foi de 54% em relação a 2008, enquanto a queda na 

produção do estrato imediatamente inferior foi de apenas 37%. 
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Por sua vez, os municípios localizados no estrato 4 receberam em 2009 

o montante médio de R$ 33.543,00 a título de garantia-safra, 46,8% a mais que 

a cifra destinada ao estrato imediatamente superior (3), que foi de R$ 

22.845,60. Ou seja, o estrato 4, que possui uma queda da produção menor que 

o estrato 3, está, na verdade, recebendo, na figura dos respectivos municípios 

representados na amostra, maior assistência que a classe 3, mais afetada em 

sua produção agrícola pelos efeitos nocivos da seca em 2009.  

A seguir, segue ilustrado graficamente, por estratos, o comportamento 

entre a variação percentual na produção de grãos de 2009 em relação a 2008 e 

os aportes municipais efetuados a título de seguro-safra daquele ano, 

podendo-se constatar a falta de relação entre as grandezas apontadas, 

denotando assim indício de não-efetividade do programa em menção, para as 

classes amostrais.   

      

 Gráfico 01 – Variação na Produção Agrícola – 2009/2008 
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 Gráfico 02 – Volume de Recursos Aportados - 2009 

Logo, considerando a análise individual de cada um dos quatro estratos, 

pôde-se concluir que a execução do garantia-safra no ano de 2009 apresenta 

indícios de não-efetividade, posto que destinou maior volume de recursos 

financeiros a agricultores de municípios localizados em estratos que tiveram 

menores involuções percentuais em sua produção de grãos anual (2009 em 

relação a 2008). 

Continuando o estudo sobre a relação da função aporte municipal de 

recursos do seguro-safra em face da variável variação percentual na produção 

agrícola de 2009 comparada ao ano de 2008, demonstra-se, a seguir, o 

produto da análise, por elemento (municipalidade), de dados afetos ao binômio 

acima, de forma a confirmar a inferência (não-efetividade) obtida via análise 

dos estratos amostrais.  

No intuito de aprofundar a análise do ano em questão, serão escolhidos 

dois municípios, extraídos da tabela 07, que demonstrem a inexistência de 

relação entre as grandezas aporte municipal de seguro-safra e variação na 

produção agrícola (2009-2008), buscando ratificar, dessa forma, a não-

efetividade do programa executado no estado do Ceará, desta feita para 

elementos da amostra. 
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Os municípios escolhidos são Paramoti e Caucaia, que ocupam 

respectivamente os segundo e quarto estratos da amostra evidenciada na 

tabela anterior. O município de Paramoti aportou no ano de 2009 a seus 

agricultores, a título de garantia-safra, o importe de R$ 20.430,00 para uma 

queda na produção de grãos de 77% em relação a 2008. Em sentido oposto, o 

Município de Caucaia, que teve variação percentual positiva na produção de 

grãos no ano de 2009 em relação a 2008 (45%), destinou a cifra de R$ 

35.496,00 por conta do seguro-safra a seus agricultores. 

Em outras palavras, Paramoti perdeu safra de quase 80% no ano de 

2009 e aportou 57,55% do valor aportado por Caucaia aos pequenos 

agricultores vitimados pela seca, sendo que este último município não teve, a 

exemplo de Paramoti, queda em sua produção, mas acréscimo de 45% em 

relação ao ano anterior (2008).  

 

 Gráfico 03 – Variação Municipal na Produção Agrícola – 2009/2008 
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 Gráfico 04 – Volume Municipal de Recursos Aportados - 2009 

Dessa forma, o indício de não-efetividade do seguro-safra ora 

demonstrada, já que agricultores (Paramoti) em condições menos favoráveis 

estão sendo menos contemplados pelo benefício do garantia-safra que outros 

em situação mais favorável (Caucaia), conclui-se que isso pode ser fruto de 

eventual ineficiência administrativa do município de Paramoti em informar e 

cadastrar as famílias, combinada, ou não, com a eventual ausência de controle 

na municipalidade de Caucaia no que se refere ao possível cadastramento de 

indivíduos não enquadrados normativamente como beneficiários do benefício 

assistencial em exame. 

5.1.2 Relação Gráfica entre Aporte Municipal e Produção Agrícola - 2010 

Para fins de comparação, a análise dos dados de 2010 será realizada 

utilizando-se a mesma metodologia aplicada no ano de 2009. Nesse diapasão, 

a relação entre a variação na produção agrícola e a função aportes municipais 

do programa garantia-safra para o exercício de 2010 é demonstrada na tabela 

a seguir. 
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Tabela 08 – Dados de 2010 

Est
rat
o 

Município 
IMA 
2010 

 Aporte 
Municipal 
2010  

Produção 
Agrícola 2008 
(ton) 

Produção 
Agrícola 2010 
(ton) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2010 

1 

Madalena 
0.80

8 
R$ 

42,259.20 10,438 3,419 -0.67 

Arneiroz 
0.78

4 
R$ 

16,358.40 3,946 455 -0.88 

Parambu 
0.77

1 
R$ 

44,620.80 26,850 5,416 -0.80 

2 

Araripe 0.76 
R$ 

23,673.60 53,213 16,819 -0.68 

Acopiara 
0.75

5 
R$ 

86,035.20 17,065 4,174 -0.76 

Nova Russas 
0.75

4 
R$ 

23,289.60 4,442 485 -0.89 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

0.74
5 

R$ 
27,360.00 

7,120 1,283 -0.82 

Hidrolândia 
0.74

4 
R$ 

32,870.40 5,519 3,288 -0.40 

Paramoti 0.73 
R$ 

20,217.60 5,556 2,004 -0.64 

Poranga 0.73 
R$ 

18,067.20 2,142 772 -0.64 

3 

Quixadá 0.71 
R$ 

81,158.40 15,034 2,615 -0.83 

Potengi 
0.69

4 
R$ 

13,766.40 5,253 2,770 -0.47 

Itaiçaba  
0.68

4 
R$ 6,259.20 

2,278 1,768 -0.22 

Jucás 
0.64

8 
R$ 

24,864.00 5,770 2,964 -0.49 

Crato 
0.62

7 
R$ 

35,020.80 9,325 2,148 -0.77 

4 

Tururu  0.62 
R$ 

14,803.20 14,186 7,427 -0.48 

Itapipoca 
0.60

5 
R$ 

95,078.40 71,996 32,678 -0.55 

Bela Cruz  
0.58

6 
R$ 5,376.00 

31,523 15,419 -0.51 

Caucaia 
0.54

7 
R$ 

46,598.40 3,908 9,582 1.45 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os municípios selecionados pela amostra estão relacionados na 

segunda coluna, enquanto o aporte municipal encontra-se na terceira coluna. 
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Por fim, a produção municipal anual (2008 e 2010), em toneladas, dos grãos 

assegurados pelo programa e a variação percentual produzida em 2010 com 

relação a 2008 estão nas colunas subsequentes. 

A partir dos dados expostos, foi elaborado a tabela infra, na qual se 

destacam informações para cada estrato de municípios, mediante média 

aritmética, o que possibilita uma análise por estratos. Busca-se com isso 

verificar se os recursos alocados à conta do programa garantia-safra foram 

destinados de forma justa (proporcional) aos quatro grupos de municípios. 

Tabela 09 – Dados de 2010 por Estrato 

Est
rat
o 

Município 

IMA 
2010 
(Médio
) 

 Aporte 
Municipal 
2010 (Médio)  

Produção 
Agrícola 2008 
(Média) 

Produção 
Agrícola 2010 
(Média) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2010 
(Média) 

1 

Madalena 

0.7876
7 

 R$   
34,412.80  13,744.67 3,096.67 -0.79 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

Arneiroz 

2 

Paramoti 

0.7454
3 

 R$   
33,073.37  13,579.57 4,117.86 -0.69 

Jucás 

Quixadá 

Parambu 

Araripe 

Hidrolândi
a 

Acopiara 

3 

Nova 
Russas 

0.6726 
 R$   
32,213.76  7,532.00 2,453.00 -0.56 

Poranga 

Potengi 

Crato 

Itaiçaba  

4 

Bela Cruz  

0.5895 
 R$   
40,464.00  30,403.25 16,276.50 -0.02 

Caucaia 

Tururu  

Itapipoca 

Fonte: Elaborado pelo Autor 



69 
 

Estudando individualmente os quatro estratos acima, verifica-se, de 

forma paradoxal, que os produtores elencados no estrato com menor queda de 

produção (4), receberam em 2010, por meio dos aportes dos respectivos 

municípios, a cifra média de R$ 40.464,00, 17,58% maior que o volume 

recebido pelos municípios que compõem o estrato 1 (mais vulnerável) valorado 

em R$ 34.412,80. Com base no exposto, vale ressaltar que em 2010 a queda 

na produção agrícola da classe 1 foi de 79% em relação a 2008, enquanto que 

a involução na produção do estrato menos vulnerável (mas que recebeu mais 

recursos, como visto acima) foi de apenas 2%. 

No seu turno, os municípios representados no estrato 3 receberam em 

2010 o valor médio de R$ 32.213,76 a título de garantia-safra, correspondente 

a 93,6% do montante destinado ao estrato mais vulnerável da amostra (1), que 

foi de R$ 34.412,80. Dessa forma, o estrato mais vulnerável recebe volume de 

aportes superior em apenas 6,4% ao recebido pelo estrato terceiro, o que não 

se compatibiliza com a diferença percentual existente entre esses subconjuntos 

amostrais quanto às respectivas involuções na produção de grãos em relação a 

2008, que é de 23% (79% de queda para o estrato 1 contra 56% de queda para 

o estrato 3).  

Assim, constata-se que, nessa análise amostral, as variações 

percentuais negativas entre os estratos no tocante à produção agrícola não são 

acompanhadas, sequer de perto, pela diferença, também proporcional, dos 

volumes aportados pelos municípios a título de seguro-safra. Veja-se que a 

diferença entre os estratos 1 e 3 quanto à produção de grãos (23%) é bem 

superior aos 6,4% localizados entre os volumes aportados aos mencionados 

subconjuntos amostrais. 

Os gráficos a seguir, demonstram, por estratos, a variação percentual na 

produção de grãos de 2010 em relação a 2008 e os aportes municipais daquele 

ano. A partir daí visualiza-se a ausência de relação entre o binômio em estudo, 

sugerindo, dessa forma, um indício de não-efetividade do programa garantia-

safra.   
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 Gráfico 05 – Variação na Produção Agrícola – 2010/2008 

 Gráfico 06 – Volume de Recursos Aportados - 2010 

Prosseguindo a análise da relação entre a função aporte municipal em 

relação à variação percentual na produção agrícola de 2010 comparada ao ano 

de 2008, demonstra-se, a seguir, o produto da análise, por municipalidade, de 

dados afetos ao binômio em estudo, de forma a confirmar o indício de não-

efetividade obtida via análise dos estratos amostrais.  

Assim como realizado na análise dos dados do ano de 2009, foram 

escolhidos dois municípios, quais sejam, Arneiroz e Caucaia, a partir da tabela 

09, no fito de comprovar a inexistência de relação entre a função aporte 
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municipal de seguro-safra e a variável variação na produção agrícola (2010-

2008), buscando confirmar, dessa maneira, a não-efetividade do programa 

garantia-safra executado no estado do Ceará. 

Arneiroz e Caucaia ocupam, respectivamente, o primeiro e quarto 

estratos da amostra exposta da tabela anterior. O primeiro município aportou 

no ano de 2010, a título de garantia-safra, o valor de R$ 16.358,40 para uma 

queda na produção de grãos de 88% em relação a 2008. Já o município de 

Caucaia, que teve variação percentual positiva na produção de grãos no ano 

de 2010 em relação a 2008 (145%), destinou a cifra de R$ 46.598,40 por conta 

do seguro-safra a seus agricultores. 

Ou seja, Arneiroz teve uma queda de produção de aproximadamente 

90% em 2010 e aportou somente 35,1% em relação ao valor aportado por 

Caucaia a título de seguro-safra, porém este último município não teve queda 

em sua produção, como o ocorrido em Arneiroz, mas sim um acréscimo 

considerável de 145% em relação ao ano de 2008. 

 Gráfico 07 – Variação Municipal na Produção Agrícola – 2010/2008 
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 Gráfico 08 – Volume Municipal de Recursos Aportados - 2010 

Em face da demonstração de indícios de não-efetividade do seguro-

safra, haja vista que agricultores em condições menos favoráveis (Arneiroz) 

estão sendo menos contemplados pelo benefício do garantia-safra que outros 

em situação mais favorável (Caucaia), conclui-se, tal como o verificado em 

2009, que isso pode decorrer de eventual ineficiência administrativa do 

município de Arneiroz em informar e cadastrar as famílias beneficiárias, 

combinada, ou não, com eventual ausência de controle na municipalidade de 

Caucaia no que tange ao cadastramento de indivíduos não enquadrados 

normativamente como assegurados do benefício assistencial em análise. 

5.1.3 Relação Gráfica entre Aporte Municipal e Produção Agrícola - 2011 

Assim como realizado na análise dos anos 2009 e 2010, seguindo a 

mesma metodologia, a tabela abaixo foi desenvolvida com o objetivo de 

estudar a relação entre a variação na produção agrícola e a função aportes 

municipais do programa seguro-safra. 
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Tabela 10– Dados de 2011 

Est
rat
o 

Município 
IMA 
2011 

 Aporte 
Municipal 
2011  

Produção 
Agrícola 2008 
(ton) 

Produção 
Agrícola 2011 
(ton) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2011 

1 

Madalena 
0.74
23 

R$ 
40,045.20 10,438 9,886 -0.05 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

0.71
88 

R$ 
27,805.20 

7,120 5,038 -0.29 

Arneiroz 
0.71
09 

R$ 
10,546.80 3,946 4,150 0.05 

2 

Parambu 
0.70
99 

R$ 
41,371.20 26,850 16,148 -0.40 

Acopiara 
0.69

1 
R$ 

89,821.20 17,065 18,517 0.09 

Hidrolândia 
0.66
68 

R$ 
26,866.80 5,519 12,188 1.21 

Quixadá 
0.65
63 

R$ 
57,201.60 15,034 15,307 0.02 

Paramoti 
0.65
15 

R$ 
21,644.40 5,556 8,950 0.61 

Poranga 
0.64
99 

R$ 
18,768.00 2,142 2,504 0.17 

Araripe 
0.64
49 

R$ 
24,684.00 53,213 55,772 0.05 

3 

Potengi 
0.64
47 

R$ 
12,750.00 5,253 5,441 0.04 

Jucás 
0.60
58 

R$ 
23,500.80 5,770 7,474 0.30 

Itaiçaba  
0.59
47 

R$ 6,650.40 
2,278 1,484 -0.35 

Nova Russas 
0.56
44 

R$ 
25,255.20 4,442 3,870 -0.13 

Tururu  
0.53
89 

R$ 
15,320.40 14,186 15,776 0.11 

4 

Crato 
0.53
58 

R$ 
29,804.40 9,325 8,820 -0.05 

Itapipoca 
0.49

3 
R$ 

104,529.60 71,996 74,735 0.04 

Bela Cruz  
0.48
36 

R$ 1,999.20 
31,523 33,095 0.05 

Caucaia 
0.43
69 

R$ 
38,494.80 3,908 13,502 2.45 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Buscando verificar se os recursos financeiros foram aportados pelos 

municípios de forma isonômica aos quatro estratos, no intuito de avaliar a 
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efetividade do programa garantia-safra durante o exercício de 2011, foi 

desenvolvido a tabela abaixo, a partir dos dados acima, no sentido de 

possibilitar um estudo estratificado. Ressalte-se que as informações de cada 

estrato estão dispostas em média aritmética. 

Tabela 11 – Dados de 2011 por Estrato 

Est
rat
o 

Município 

IMA 
2011 
(Médio
) 

 Aporte 
Municipal 
2011 (Médio)  

Produção 
Agrícola 2008 
(Média) 

Produção 
Agrícola 2011 
(Média) 

Variação Produção 
Agrícola 2008-2011 
(Média) 

1 

Madalena 

0.724 
 R$   
26,132.40  7,168.00 6,358.00 -0.10 

Deputado 
Irapuan 
Pinheiro 

Arneiroz 

2 

Paramoti 

0.6671
9 

 R$   
40,051.03  17,911.29 18,483.71 0.25 

Jucás 

Quixadá 

Parambu 

Araripe 

Hidrolândi
a 

Acopiara 

3 

Nova 
Russas 

0.5897 
 R$   
16,695.36  6,385.80 6,809.00 -0.01 

Poranga 

Potengi 

Crato 

Itaiçaba  

4 

Bela Cruz  

0.4873
3 

 R$   
43,707.00  29,188.00 32,538.00 0.62 

Caucaia 

Tururu  

Itapipoca 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Estudando-se cada estrato elencado acima observa-se a seguinte 

incoerência: os produtores representados no estrato com maior alta na 

produção (4), receberam em 2011, por meio dos aportes dos respectivos 

municípios, a cifra média de R$ 43.707,00, uma majoração de 67,25% em 

relação ao volume recebido pelos municípios que compõem o estrato 1 (mais 
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vulnerável), valorado em R$ 26.132,40. Nesse diapasão, vale frisar que em 

2011 a queda na produção agrícola da classe 1 foi de 10% em relação a 2008, 

enquanto que a evolução na produção do estrato menos vulnerável (mas que 

recebeu mais recursos, como visto acima) foi de 62%. 

Por outro lado,  observou-se que o estrato 2, que possui um aumento da 

produção de 2011 na ordem de 25% em relação a 2008, está, na verdade, 

recebendo, na figura dos respectivos municípios representados na amostra, 

maior assistência que a classe 3, mais afetada em sua produção agrícola, que 

decaiu 1% em 2011, comparativamente a 2008. Ou seja, os municípios 

localizados no estrato 3, mesmo tendo uma involução na produção de grãos 

em 2011, receberam o montante médio de R$ 16.695,36 a título de garantia-

safra, correspondente a 41,68% da cifra destinada ao estrato imediatamente 

superior (2), que foi de R$ 40.051,03, sendo que neste estrato constatou-se um 

substancial acréscimo produtivo (25%).  

A fim de evidenciar a falta de relação entre as grandezas apontadas 

para os estratos em análise, no sentido de ratificar o indício de não-efetividade 

do programa, segue representado abaixo o comportamento entre a variação 

percentual na produção de grãos de 2011 em relação a 2008 e os aportes 

municipais efetuados a título de seguro-safra naquele ano. 

 

 Gráfico 09 – Variação na Produção Agrícola 2011/2008 

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Variação na Produção Agrícola - 
2011/2008 



76 
 

 Gráfico 10 – Volume de Recursos Aportados - 2011 

Buscando confirmar tal indício de não-efetividade, por meio do estudo 

analítico da amostra, foram escolhidos dois municípios, extraídos da tabela 11, 
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quarto estratos da amostra.  
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grãos de 35% em relação a 2008, realizou um aporte no montante de R$ 

6.650,40. De forma contrastante, Itapipoca, que obteve variação percentual 

positiva na produção de grãos no ano de 2011 em relação a 2008 (4%), 

destinou o valor de R$ 104.529,60 a título de seguro-safra a seus beneficiários. 

Em suma, Itaiçaba perdeu safra de 35% no ano de 2011 e aportou 

ínfimos 6,36% do valor aportado por Itapipoca aos agricultores assolados pela 

seca. Entretanto, este município não teve, a exemplo de Itaiçaba, queda em 
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 Gráfico 11 – Variação Municipal na Produção Agrícola – 2011/2008 

 Gráfico 12 – Volume Municipal de Recursos Aportados - 2011 
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cadastramento de indivíduos não enquadrados normativamente como 

beneficiários do programa garantia-safra. 

5.2 Análise Estatística dos Dados Levantados 

 Neste tópico, será analisada a correlação, por meio do Coeficiente de 

Variação de Pearson (CVP), entre as variáveis produção agrícola municipal 

relativa (produção agrícola municipal em relação à produção total dos 184 

municípios cearenses) e aportes financeiros municipais relativos (aportes 

financeiros municipais em relação ao total de aportes financeiros efetivados a 

título do seguro-safra), ambas relacionadas a cada município constante nos 

estratos populacionais 1 e 4, considerado  triênio 2009-2011. 

 O estudo estatístico foi dirigido aos suscitados estratos (1 e 4), tendo em 

vista que os mesmos representam situações diametralmente opostas quanto 

ao grau de vulnerabilidade em face dos efeitos da seca, o que contribui para 

uma melhor visualização e comparação dos resultados a serem obtidos por 

meio da aplicação do Coeficiente de Variação de Pearson. Ademais, foi 

basicamente nos estratos 1 e 4 que se verificaram maiores distorções gráficas 

(de proporcionalidade) na relação entre aportes do seguro-safra e produção 

agrícola, consoante demonstrado no subitem 5.1.  

 Preliminarmente, cumpre rememorar que o CVP pode apresentar 

valores compreendidos entre -1 e 1, sendo que 1 representa a perfeita 

correlação direta entre as duas variáveis, e -1 representa a perfeita correlação 

inversa. Quando o coeficiente de Pearson é zero, há inexistência de 

correlação.  

 Contextualizando a referida premissa para o fenômeno econômico ora 

estudado, pode-se afirmar que: a) o índice zero representa falta de correlação 

entre aportes de seguro-safra (relativos) e produção (relativa) agrícola; b) o 

índice 1 representa casos em que se está a destinar maiores aportes relativos 

a título de seguro-safra para maiores quantidades produzidas (produção 
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relativa em relação ao total produzido; e c) o índice -1 representa maiores 

volumes relativos de aportes de garantia-safra para municípios que tiveram 

menor produção relativa, ou vice-versa (menores aportes relativos para 

maiores produções municipais relativas). 

 Nessa toada, são apresentados, na tabela abaixo, os resultados obtidos 

para o estrato populacional 1 (alta vulnerabilidade):  

        Tabela 12 – CVP – Estrato 1 

Estrato Populacional 1 (2009-2011) 

Município CVP 

Saboeiro  -0.970009736 

Assaré  -0.90382083 

Ipaumirim  -0.87837974 

Antonina do Norte  -0.849951657 

Madalena -0.832125734 

Campos Sales -0.826688813 

Cariús -0.703590721 

Umari  -0.685781829 

Mombaça -0.667379166 

Arneiroz -0.610437857 

Banabuiú  -0.528488617 

Jati  -0.387024509 

Brejo Santo -0.369300533 

Dep. Irapuan Pinheiro  -0.22624383 

Milhã  -0.172963075 

Baixio -0.040524233 

Ibaretama 0.108129394 

Jaguaretama  0.285953442 

Caridade 0.301218808 

Penaforte 0.435496679 

Quiterianópolis  0.566899507 

Independência 0.570280975 

Pedra Branca 0.57204517 

Santa Quitéria  0.578552892 

Ererê  0.690583613 

Orós 0.819005003 

Quixeramobim 0.824706698 

Tauá 0.894407589 

          Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 A tabela foi ordenada de forma crescente, ou seja, inicia elencando os 

municípios com situações mais próximas da correlação perfeitamente inversa 

(CVP igual a -1). Em seguida, apresenta aqueles que se encontram próximos a 

zero quanto ao seu CVP (ausência de correlação), e por fim, na parte inferior, 

as municipalidades que recebem mais recursos a título de seguro-safra, para 

maiores produções (relativas) agrícolas no triênio 2009-2011(CVP próximos a 

1). 

 Observa-se que há municípios com CVP próximos à situação de 

correlação perfeitamente inversa (casos de Saboeiro e Assaré), mas também 

se evidenciam casos de cidades com situação próxima à ausência de 

correlação entre as variáveis aporte relativo e produção agrícola relativa (casos 

de Milhã e Baixio). Destaca-se na parte inferior da tabela o município de Tauá, 

que no triênio em referência apresentou a maior correlação positiva (CVP 

próximo a 1) entre aporte relativo de seguro-safra e produção relativa agrícola, 

isto é, os agricultores da cidade em menção produziram mais ou menos grãos 

(relativamente ao resto dos municípios analisados) e foram proporcional e 

respectivamente mais ou menos beneficiados com os aportes do garantia-

safra, em relação ao quantum aportado pelas demais cidades componentes do 

estrato 1. 

  Ultimando a análise do estrato 1 (alta vulnerabilidade), tem-se a 

informar que o CVP médio dos municípios componentes redundou em -0,10, 

levando a similar conclusão emanada no tópico anterior (análise gráfica, 

subitem 5.1): considerados os municípios cearenses em estudo, há indícios de 

ausência de relação entre o valor dos aportes municipais (relativos) afetos ao 

seguro-safra e as respectivas produções (relativas) agrícolas, dado o triênio 

2009-2011. 

 Prosseguindo na análise, são trazidos, na tabela abaixo, os resultados 

obtidos para o estrato populacional 4 (baixa vulnerabilidade):  
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         Tabela 13 – CVP – Estrato 4 

Estrato Populacional 4 (2009-2011) 

Município CVP 

Cascavel -0.982872116 

Cariré  -0.975037613 

Guaraciaba do Norte -0.800900444 

Granja  -0.710617591 

Mulungu  -0.707717898 

Uruburetama  -0.702604958 

Tianguá -0.355788965 

Acarape  -0.321768829 

Limoeiro do Norte  -0.043697068 

Quixeré -0.034534951 

Barreira 0.437966142 

Itarema 0.541709865 

Ibiapina  0.552666499 

Bela Cruz  0.57454363 

Martinópole 0.580099609 

Pacajús  0.585072285 

Icapuí  0.594114136 

Camocim  0.653307874 

Viçosa do Ceará 0.719121854 

Acaraú 0.722715416 

São Benedito 0.801128621 

Tururu 0.802289597 

Ubajara  0.882735673 

Itaitinga 0.923922471 

Itapipoca 0.94822652 

Caucaia  0.992885608 

Aratuba  0.999848739 

         Fonte: Elaborado pelo Autor 

 A tabela foi ordenada de forma crescente, ou seja, inicia elencando os 

municípios com situações mais próximas da correlação perfeitamente inversa 

(CVP igual a -1). Em seguida, apresenta aqueles que se encontram próximos a 

zero quanto ao seu CVP (ausência de correlação) e finda na parte inferior com 

as municipalidades que recebem mais recursos a título de seguro-safra, para 

maiores produções (relativas) agrícolas no triênio 2009-2011(CVP próximos a 

1). 
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 Observa-se que há municípios com CVP próximos à situação de 

correlação perfeitamente inversa (casos de Cascavel e Cariré), mas também se 

evidenciam casos de cidades com situação próxima à ausência de correlação 

entre as variáveis aporte relativo e produção agrícola relativa (casos de 

Limoeiro do Norte e Quixeré). Destacam-se na parte inferior da tabela 

suscitada os municípios de Caucaia e Aratuba, que no triênio em referência 

apresentaram as maiores correlações positivas (CVP próximo a 1) entre aporte 

relativo de seguro-safra e produção relativa agrícola, isto é, os agricultores das 

cidades em menção produziram mais ou menos grãos (relativamente ao resto 

dos municípios analisados) e foram proporcional  respectivamente mais ou 

menos beneficiados com os aportes do garantia-safra, em relação ao quantum 

aportado pelas demais cidades componentes do estrato 4. 

  Finalizado a análise do estrato 4 (baixa vulnerabilidade), tem-se a 

informar que o CVP médio dos municípios componentes redundou em 0,24, 

levando a similar conclusão emanada no tópico anterior (análise gráfica, 

subitem 5.1): considerados os municípios cearenses em estudo, há indícios de 

ausência de relação entre o valor dos aportes municipais (relativos) afetos ao 

seguro-safra e as respectivas produções (relativas) agrícolas, dado o triênio 

2009-2011. 

5.3 Análise Econométrica dos Dados Levantados 

Esta análise recairá sobre as variáveis aporte municipal relativo 

(dependente) e produção municipal de grãos relativa (explicativa), sendo 

preciso realçar que, nesta abordagem  econométrica, os dados relacionados às 

suscitadas variáveis serão coletados junto a todos os municípios que compõem 

os estratos populacionais de alta e baixa vulnerabilidades (1 e 4, 

respectivamente), já devidamente apresentados neste trabalho. 

Em vista de o fenômeno estudado se desenvolver na forma temporal 

(triênio 2009-2011), em que pese igualmente a existência de cortes 

transversais representados pelos estratos populacionais 1 e 4, será adotada a 
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metodologia de apresentação de dados em painel, que possui quatro modelos, 

de acordo com Gujarati e Porter (2011): 

- Modelo MQO para dados empilhados (pooled data). Simplesmente são 

empilhadas todas as observações e se estima uma regressão “grande”, 

desprezando-se a natureza do corte transversal e de séries temporais de novos 

dados; 

- Modelo de mínimos quadrados com variáveis dummies para efeitos 

fixos (MQVD). Combinam-se todas as observações, mas se permite que cada 

unidade de corte transversal tenha sua própria  variável dummy (intercepto); 

- Modelo de efeitos fixos dentro de um grupo. Combinam-se todas as 

observações, mas para cada unidade populacional se expressa a respectiva 

variável como um desvio de seu valor médio, para após estimar um regressão 

MQO contra esses valores, já corrigidos para a média; 

- Modelo de efeitos aleatórios (MEA) ou Modelo dos componentes 

aleatórios (MCE). Ao contrário do modelo MQVD, em que se permite que cada 

unidade observada tenha seu próprio valor de intercepto, pressupõe-se que os 

valores de intercepto sejam extraídos aleatoriamente de uma população bem 

maior. 

 Dada a grande variabilidade dos dados afetos à produção e ao aporte 

relativos entre os municípios observados, bem como o fato destes estarem 

contidos em um universo populacional maior (184 municípios),  optou-se por 

efetuar o estudo econométrico a partir de um dos dois últimos modelos (efeitos 

fixos ou aleatórios). 

De acordo com Gujarati e Porter (2011), a diferenças entre o modelo de 

efeitos fixos e o de componentes de erros (efeitos aleatórios) reside no fato de 

que, no primeiro, a unidade de corte transversal tem seu próprio valor (fixo) de 

intercepto em todos esses N valores para cada N unidades de corte 
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transversal, ao passo que, no segundo paradigma, o intercepto (comum) 

representa o valor médio de todos os interceptos (de corte transversal) e o 

componente de erro (¢) representa o desvio (aleatório) do intercepto individual 

desse valor médio. Ainda segundo os autores, tal componente de erro “não é 

diretamente observável; ele é o que se conhece como uma variável não 

observável ou latente” (2011, p. 599). 

Para selecionar o modelo econométrico que dará suporte às conclusões 

deste estudo foi aplicado o teste de Hausman, que informará em dada 

aplicação se o termo idiossincrático (elemento de erro combinado da série 

temporal 2009-2011 e do corte transversal, ou seja, dos estratos de municípios 

1 e 4) está correlacionado com a variável explanatória produção de grãos 

relativa, isto é, se o MCE é o modelo adequado (GUJARATI E PORTER, 2011). 

Realizado o teste de Hausman, via aplicativo Stata, verificou-se 

diferença entre os coeficientes fixo (menor) e randômico (maior) de - 0,78203, 

culminando na validação da hipótese nula e, por conseguinte, no 

credenciamento do MCE para modelar a análise entre as variáveis produção 

agrícola relativa e aportes relativos. Nesse sentido, explicam Gujarati e Porter 

(2011, p. 600) que, se, ao contrário disso, “a hipótese nula for rejeitada, a 

conclusão é de que  MCE não é adequado, porque os efeitos aleatórios 

provavelmente estão correlacionados com um ou mais regressores”. 

Portanto, com base no resultado obtido mediante teste de Hausman, o 

qual convergiu para a aceitação da hipótese nula do modelo econométrico, 

adotar-se-á o modelo dos componentes aleatórios (MCE) para estimar a 

relação entre as variáveis aportes relativos e produção de grãos relativas. 

Com o intuito de avaliar a relação entre a produção de grãos relativa 

municipal e os respectivos aportes a título de seguro-safra, para o triênio 2009-

2011, especifica-se o seguinte modelo para dados em painel:   

APORTE_ RELATi = Β0 + Β1PROD_ RELATi 
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Onde APORTE_ RELATi representa o valor dos aportes municipais 

realizados, em razão do total aportado pelos municípios cearenses a título de 

seguro-safra para o período 2009-2011; PROD_RELATi é a produção de grãos 

municipal, em razão do total produzido pelas municipalidades cearenses no 

período 2009-2011. 

 Isso posto, seguem, por estratos populacionais de municípios, os 

resultados das estimações da equação acima, realizadas por meio do aplicativo 

Stata 11.0. 

       Tabela 14 – Resultados da Estimação (Alta Vulnerabilidade) 

Variável Coef. 
Std. 
Err. t 

Prob
. 

prod_relat 
.228887

7 
.075490

6 
3.0
3 

0.00
2 

_cons 
.006498

4 
.000900

1 
7.2
2 

0.00
0 

     

R-sq: 0.3537       

Number of obs: 84    
Number of 
groups: 28    

Prob (F-statistic): 0.0024       

       Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 
       Tabela 15 – Resultados da Estimação (Baixa Vulnerabilidade) 

Variável Coef. 
Std. 
Err. t 

Prob
. 

prod_relat 
.047188

8 
.025600

6 
1.8
4 

0.06
5 

_cons 
.003472

2 
.000759

9 
4.5
7 

0.00
0 

     

R-sq: 0.2057       

Number of obs: 81    
Number of 
groups: 27    

Prob (F-statistic): 0.0653       

       Fonte: Elaborado pelo Autor 

Visando facilitar a visualização dos resultados por estratos (1 e 4, alta e 

baixa vulnerabilidade, respectivamente), bem como sua comparabilidade, 

analisar-se-á os dados fornecidos pelo Stata 11.0 de forma conjunta. 
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De início, frisa-se que o número de municípios  (number of groups) a 

serem observados no triênio 2009-2011 totaliza 28 (vinte e oito), extraídos dos 

estratos de maior vulnerabilidade. Assim, como a série temporal engloba três 

cortes transversais, se obtém um total de 84 observações (number of obs). Por 

sua vez, a quantidade de municípios do estrato de baixa vulnerabilidade 

analisados é de 27 (vinte e sete), culminando 81 observações. 

Prosseguindo, cumpre esclarecer o significado do coeficiente calculado 

para a variável independente, produção relativa (2ª coluna, da esquerda para a 

direita). Conhecido também como coeficiente parcial de regressão, tal índice 

mede a variação no valor médio da variável explicada (Y), por unidade de 

variação em determinada variável explicativa (X²), coeteris paribus. Em outras 

palavras, o coeficiente em estudo denota o efeito direto ou líquido de uma 

unidade de variação em X² sobre o valor médio de Y, excluídos os efeitos que 

uma eventual variável X³ possa ter sobre a média Y (GUJARATI e PORTER, 

2011, p. 207). 

Do exposto, observa-se que, para o estrato de alta vulnerabilidade, a 

variável produção relativa explica em 22,88% das observações a variável 

dependente (aportes municipais do seguro-safra), ao passo que, no estrato de 

baixa vulnerabilidade, tal índice de explicação mediu apenas 4,71% das 

observações. Isso reforça as conclusões emanadas nos tópicos relacionados 

às análises gráfica e estatística, qual seja, de que há  pouca relação entre as 

variáveis aportes e produção municipais. 

Por outra via, a coluna do erro padrão (std error), evidencia estimativas 

para os desvios padrão afetos às distribuições dos respectivos coeficientes. 

Seus valores (erro padrão) permitem medir a confiança estatística em relação a 

tais estimativas. Assim, quanto maiores forem os erros padrão, menor será a 

confiança que se pode ter nos valores estimados. 

Nesse raciocínio, depreende-se que a coluna std error apresentou valor 

consideravelmente baixo (0,075) para o estrato de maior vulnerabilidade (1), o 
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que confere razoável confiabilidade à estimação da relação existente entre as 

variáveis aportes relativos municipais (explicada) e produção relativa municipal 

(explicativa). Igual conclusão pode ser estendida para o estrato de baixa 

vulnerabilidade (4), onde se verificou um índice de erro padrão de 0,025. 

Por conseguinte, a coluna t-statistic, que apresenta os resultados das 

divisões aritméticas de cada coeficiente angular por seu correspondente erro 

padrão, evidenciou que a variável produção relativa de grãos foi, considerado o 

erro padrão acima repassado, de 3,03 para o estrato de alta vulnerabilidade, 

sendo preciso realçar que quanto maior o valor dessa grandeza, maior será  o 

grau de significância entre as variáveis dependente e independente, já que isso 

implicaria em menores taxas de erros e maiores índices de coeficientes de 

relação entre os aportes municipais relativos e a respectiva produção de grãos 

relativa. Por sua vez, o estrato de baixa vulnerabilidade apresentou menor 

poder de explicação entre as aludidas variáveis, já que sua coluna t-statistic 

evidenciou a taxa de 1,84.  

Seguindo na análise, tem-se a informar que a coluna Prob está 

associada ao nível de significância da estimativa entre as variáveis estudadas. 

Assim, se o valor-P for menor do que 0,05, a hipótese nula (valor teórico do 

coeficiente parcial de regressão igual a zero) pode ser rejeitada com um grau 

de certeza de 95%, considerando que a distribuição dos resíduos é normal. 

Logo, partindo dessas premissas, pode-se afirmar que a estimativa realizada 

para o estrato de alta vulnerabilidade é significativa quanto ao poder de 

explicação existente entre a variável independente (produção de grãos relativa) 

e a variável explicada (aporte municipal relativo), posto que o valor-P apontado 

é de 0,002. Em contraponto, o valor-P evidenciado para o estrato de baixa 

vulnerabilidade foi de 0,065, portanto, superior a 0,05, não lhe conferindo 

significância em eventuais estimações que se pretendam fazer entre as 

variáveis aporte municipal relativo e produção municipal relativa de grãos.  

Logo, partindo do exposto acima, pode-se afirmar, apenas para o estrato 

de alta vulnerabilidade, que a variável produção agrícola relativa municipal é 

satisfatoriamente significativa para fins de estimação de futuros repasses de 



88 
 

aportes municipais relativos à conta do seguro-safra. 

A par disso, tem-se a coluna Prob (F-statistic) – nível de significância 

associada à estatística F mensurada –, que, ao evidenciar como índice o valor 

de 0,0024 (abaixo dos 0,05), apontou para a validação do modelo 

econométrico em exame, do que se infere pela rejeição da hipótese nula para o 

modelo como um todo. O mesmo não se pode afirmar para o resultado de 

0,0653 (superior a 5%), evidenciado na coluna Prob (F-statistic) do estrato de 

baixa vulnerabilidade, o qual, não teve seu modelo considerado válido, para 

fins de estimação. Vale salientar que, como a estatística F é usada para testar 

uma hipótese conjunta, ela pode ser altamente significante mesmo quando 

algumas (ou até todas) estatísticas-t individuais forem insignificantes. 

Concluindo a análise econométrica, cumpre abordar a medida R-

squared, a qual mensura o grau de proximidade entre os valores estimados e 

observados com relação à variável dependente (aportes relativos municipais), 

dentro da amostra utilizada na regressão estimada. Tal média aponta, portanto, 

o grau de sucesso da estimativa. Isto é, o R-squared representa o percentual 

da variância da variável dependente, explicável pela variável independente, 

denotando assim o poder de explicação da equação. 

Nesse contexto, o R-squared obtido para a regressão realizada junto aos 

municípios do estrato de alta vulnerabilidade foi de 0,3537, ou seja, no modelo 

econométrico em questão a variável dependente (aportes municipais do 

seguro-safra) é explicada pela variável independente (produção de grãos 

municipal relativa) num grau próximo a 35% das estimativas realizadas pelo 

Stata 11.0. Ao seu turno, o R-squared evidenciado para a regressão efetuada 

junto aos municípios do estrato de baixa vulnerabilidade apontou o índice de 

0,2057, demonstrando, assim, poder menor de explicação entre as variáveis 

objeto deste estudo. 

Ante as considerações expostas, conclui-se que o resultado da análise 

econométrica ratificou o entendimento alcançado nos tópicos anteriores 
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(análises gráfica e estatística), isto é, o de que o programa garantia-safra 

apresenta indícios de não-efetividade, visto que não foi verificada uma relação 

estatisticamente significante, para ambos os estratos, entre a produção relativa 

de grãos e os respectivos aportes municipais relativos do seguro-safra. 

 

 



6 CONCLUSÃO 

Este trabalho visou avaliar a efetividade do programa seguro-safra,  

mantido pelo Poder Público (esferas federal, estadual e municipal) para prover 

a agricultura familiar em face de estiagens, de forma a garantir condições 

mínimas de sobrevivência aos pequenos agricultores de Municípios 

sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da estiagem 

ou excesso hídrico, constituindo-se assim o garantia-safra em mecanismo de 

transferência de renda de subsistência aos pequenos agricultores beneficiados. 

A partir da verificação efetuada, constatou-se, mediante análise gráfica, 

haver indícios de não-efetividade do seguro-safra para os três anos estudados 

(2009-2011). Isso porque municípios pertencentes a estratos em condições 

mais vulneráveis, ou seja, com maiores quedas percentuais na produção de 

grãos em relação a 2008, foram menos contemplados, em valores absolutos, 

pelos aportes municipais do benefício do garantia-safra que outros em situação 

mais favorável, que detiveram menores percentuais de queda na produção 

agrícola em comparação a 2008. 

Igual conclusão (indícios de não-efetividade na execução do programa 

seguro-safra) pôde ser inferida após a realização de análise estatística, por 

meio do Coeficiente de Variação de Pearson (CVP), destinado a mensurar o 

grau de correlação entre as variáveis aportes relativos municipais e produção 

relativa de grãos, para os municípios dos estratos populacionais 1 e 4, 

considerado o triênio 2009-2011.  

Em síntese, constatou-se que as variáveis analisadas não se 

correlacionaram da forma esperada, visto que, em inúmeras vezes, variações 

bruscas na produção não foram acompanhadas, na mesma proporção, pelo 

auxílio assistencial (seguro-safra) por parte do município ao pequeno agricultor, 

afetando, dessa forma, a efetividade do programa em estudo.  
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Verificou-se ainda, pela via da econometria, em que medida a variável 

aportes municipais relativos do seguro-safra, no triênio 2009-2011, foi 

explicada pela variável independente (explanatória) produção de grãos relativa, 

para fins de validação da relação quantitativa destinada a aferir a efetividade 

desse programa governamental, considerando os estratos populacionais 1 e 4. 

Isso posto, concluiu-se que o resultado da análise econométrica ratificou 

o entendimento alcançado nos tópicos anteriores (análises gráfica e 

estatística), isto é, o de que o programa garantia-safra apresenta indícios de 

não-efetividade no estado do Ceará, visto que não foi verificada uma relação 

estatisticamente significante, para ambos os estratos, entre a produção relativa 

de grãos e os respectivos aportes municipais relativos do seguro-safra. 

No tocante às limitações encontradas na elaboração desta pesquisa, 

cita-se o fato de os dados atinentes à produção agrícola e aportes municipais 

do seguro-safra estarem pulverizados em bases de dados governamentais 

distintas, dificultando dessa forma a compilação das informações.  

Doutra forma, acrescenta-se como dificultador a escassa bibliografia 

existente acerca do seguro-safra e sua lógica de funcionamento, bem como a 

inexistência de trabalhos acadêmicos anteriores abordando por meio da 

econometria a avaliação de programas de governo sob a perspectiva de 

efetividade. 

No que concerne à aplicação prática do presente estudo, propõe-se que 

as autoridades municipais responsáveis pela política pública ora examinada 

tomem ciência das conclusões aqui apresentadas, para fins de saneamento de 

eventuais falhas na execução ou controle da execução do seguro-safra, 

adotando, conforme o caso, medidas que permitam uma distribuição de renda 

mínima mais eficiente e isonômica às pequenas famílias do interior cearense. 

Sugere-se, para fins de subsídio a futuras pesquisas na área, que seja 

igualmente  verificado se a ocorrência aqui constatada, indício de não-
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efetividade na execução do programa garantia-safra no estado do Ceará, se 

observa quanto à execução do referido benefício assistencial em outros 

estados brasileiros, em relação a seus pequenos agricultores, que porventura 

sejam acometidos pelos efeitos de estiagens ou excessos hídricos, danosos à 

produção agrícola de suas regiões. 

Por fim, propõe-se, também, considerando tais indícios de não-

efetividade do programa garantia-safra no tocante aos aportes dos municípios, 

que o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará promova, a seu critério, 

conforme competência Constitucional que lhe foi atribuída, auditoria de 

natureza operacional no programa seguro-safra, no que se relaciona aos 

aportes municipais. Com isso, poderão ser recomendadas as devidas medidas 

aos prefeitos, no intuito de potencializar a efetividade dessa política pública. 
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