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RESUMO 

 

Avaliação de impacto do Proagro Mais: um estudo de caso 

 

Esta pesquisa avalia o impacto do "Programa de Garantia da Atividade Agropecuária” 

para agricultores familiares, conhecido como Proagro Mais. A relevância do trabalho 

fundamenta-se no considerável tamanho do Programa dentro do contexto das políticas de gestão 

de risco agrícola no Brasil. Além disso, é a primeira pesquisa desse tipo na literatura científica 

do país. A amostra é formada por produtores de milho do Estado do Paraná, tendo como linha 

base o ano de 2003, uma vez que é o ano anterior ao lançamento do Proagro Mais, e o ano de 

2005 como ano de impacto. A base de dados utilizada neste estudo foi fornecida pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), cujas variáveis relevantes incluem características da cultura e dos 

agricultores familiares, como área financiada, atividades agrícolas complementares, educação 

e rendimento esperado. Adicionalmente, a partir de outras fontes públicas, foram adicionadas 

variáveis meteorológicas e regionais para controlar a localização da fazenda. O objetivo da 

pesquisa é avaliar o impacto do Proagro Mais sobre o montante de crédito por hectare concedido 

aos beneficiários do Programa. As metodologias usadas incluem o Propensity Score Matching 

(PSM), a Diferença das Diferenças (DID) e dois estimadores condicionais do DID com PSM 

usando dados em painel e repeated cross-section. As estimativas econométricas mostram que 

o Efeito Médio do Tratamento nos Tratados (EMTT) teve sinal negativo na maioria dos 

modelos revelando que, após o período de perda de rendimento, o grupo de controle teve um 

valor médio mais elevado de crédito por hectare do que os beneficiários do Proagro Mais. Os 

resultados sugerem a existência de mecanismos que poderiam complementar ou substituir o 

Proagro Mais como instrumento de gestão de risco agrícola, mas também podem sugerir que o 

Programa avaliado não cubra todos os riscos do setor. 

 

Palavras-chave: Proagro Mais; Avaliação de impacto; PSM; DID 
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ABSTRACT 

 

Impact evaluation of Proagro Mais: a case study 

 

This research evaluates the impact of the “Farm Activity Guarantee Program for 

Smallholders” or Proagro Mais. The relevance of this research relies on the considerable size 

of the program within the context of agricultural risk management policies in Brazil. This 

research is also the first of its kind in the scientific literature in Brazil. It was used a sample of 

small-scale corn producers from the State of Paraná. It was assumed 2003 as the baseline since 

it is the year prior to the launch of Proagro Mais, and 2005 as the endline. The database used in 

this study was provided by the Federal Accounting Court of Brazil (TCU). The relevant 

variables include crop and growers characteristics such as area financed, complementary 

agricultural activities, education, and expected yield. It was also added meteorological and 

regional variables from other public sources to control farm location. The main objective of the 

research is to evaluate the impact of Proagro Mais on the amount of credit per hectare granted 

to the beneficiaries of the Program. The methodology includes Propensity Score Matching 

(PSM), Difference-in-Difference (DID), and two conditional DID along PSM estimators, using 

longitudinal and repeated cross-sections data. The econometric estimates show that the Average 

Treatment Effect on the Tread (ATET) was negative. This suggests that after the yield loss 

period, the control group got a higher average amount of credit per hectare than Proagro Mais 

beneficiaries. Thus, the question that arises is whether there may be other agricultural risk 

management mechanisms more suited for smallholders than Proagro Mais, or whether the 

evaluated program could not achieve its main goal because it does not cover all risks faced by 

its beneficiaries.  

 

Keywords: Proagro Mais; Impact evaluation; PSM; DID 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade agrícola é um negócio de risco, em que os produtores tomam decisões 

econômicas em ambientes caracterizados pela incerteza, uma vez que enfrentam mudanças no 

clima, pragas, doenças, falta de insumos, variações adversas nos preços de insumos e produtos 

finais, entorno político, além de fatores macroeconômicos e sociais. Estes aspectos influenciam 

a capacidade de cobrir despesas familiares e custos relativos à atividade agrícola, além do 

pagamento de possíveis dívidas com instituições financeiras (THE WORLD BANK, 2005; 

HUETH e FURTAN, 1994; HAZELL, 1992). 

Segundo Hazell et al. (1986), existe evidencia que os produtores são avessos ao risco, 

portanto procuram constantemente mecanismos gerenciais e institucionais para lidar com o 

risco inerente à atividade agrícola. De acordo com The World Bank (2005), existem 

mecanismos informais (não relacionados com instituições públicas e/ou privadas) adotados 

antes da ocorrência dos sinistros (ex-ante), tais como: diversificação do tipo de produção 

agrícola, diversificação das fontes de renda familiar, manter uma disponibilidade imediata de 

dinheiro (liquidez), adoção de técnicas avançadas de produção (irrigação, uso de variedades 

resistentes, etc.), e compartilhamento informal de risco com outros produtores, como a 

transferência de recursos entre membros de uma associação. O autor menciona também dois 

mecanismos informais que podem ser assumidos após a ocorrência de um sinistro (ex-post): 

venda de ativos como terra ou gado e migração de atividade econômica.  

No âmbito institucional, The World Bank (2005) classifica os instrumentos de gestão de 

risco em mecanismos do mercado privado e mecanismos públicos. No primeiro grupo, 

encontram-se os contratos futuros e de opções, os diversos tipos de seguro rural, sendo estes 

dois catalogados como ex-ante, e o crédito agrícola, como ex-post. Já no âmbito público, o autor 

menciona os serviços de educação na gestão de risco, os sistemas de gerenciamento de pragas 

e doenças e a construção de infraestrutura (estradas, sistema de irrigação) como ex-ante. 

Adicionalmente, a prorrogação e/ou perdão de dívidas e as transferências de recursos diante de 

eventos catastróficos são considerados instrumentos públicos de gestão de risco agrícola ex-

post1.  

O conjunto de mecanismos apontados anteriormente obedece a uma classificação 

genérica, no entanto, as ferramentas de gestão de risco mudam de acordo com a realidade 

                                                 
1 A tabela com resumo dos instrumentos de gestão de risco agrícola é apresentada no Apêndice A. 
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institucional, econômica e tecnológica de cada país. No Brasil existem diversas estratégias 

públicas e privadas de gestão do risco agrícola. No âmbito privado está o seguro rural, que pode 

ter mecanismos de indenização de perdas baseados no custeio, produtividade e faturamento. 

Ele cobre diversas culturas e sinistros e é operado por seguradoras supervisionadas pela 

Superintendência de Seguros Privados – (SUSEP). Também no setor privado encontram-se os 

contratos futuros e de opções (BRISOLARA, 2013).  

Quanto aos mecanismos formais públicos, encontram-se aqueles que se enquadram na 

Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), tais como a Aquisição do Governo Federal 

(AGF), o Empréstimo do Governo Federal Sem Opção de Venda (EGF/SOV), o Contrato de 

Opções de Vendas de Produtos Agrícolas (COVPA), o Prêmio de Escoamento de Produto 

(PEP), o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO),o Prêmio de Risco de Opção Privada 

(PROP), e, Prêmio para Equalização do Valor de Referência da Soja em Grãos (PESOJA) 

(SCHWANTES, 2015; BRISOLARA, 2013; STEFANELO, 2005; BACHA, 2004). 

Em relação aos mecanismos de apoio à comercialização da agricultura familiar, 

CONAB (2016) e Stefanelo (2005) distinguem seis que trabalham especificamente com os 

produtores contemplados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf)2: 1) Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF), 2) Contrato de Garantia de 

Compra da Agricultura Familiar (CGCAF), 3) Compra Antecipada da Agricultura Familiar 

(CAAF), 4) Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar (CAEAF), 5) o Programa de 

Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), e, 6) Formação de Estoque pela 

Agricultura Familiar (CPR Estoque)3. 

Além dos mecanismos públicos de apoio à comercialização, existem políticas públicas 

vinculadas ao mercado de seguros agrícolas e mecanismos de renegociação de dívidas rurais ou 

securitização, estes últimos amplamente discutidos nos trabalhos de Távora (2014), Silvestrini 

e Lima (2011) e Silvestrini (2010).  

Em relação às políticas de seguro agrícola no Brasil, existe um mecanismo de subvenção 

dos prêmios de seguros agrícolas privados pagos pelos produtores, conhecido como Programa 

                                                 
2“O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se a estimular a geração de 

renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais 

agropecuários e não-agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas” 

(BRASIL, 2012, p. 2). 
3 Embora a pesquisa não foque nos instrumentos de comercialização agrícola para agricultores familiares, mostra-

se necessário definir brevemente cada um dos mecanismos apresentados neste capítulo introdutório, especialmente 

porque serão parte da discussão dos resultados (capítulo 7). Assim, as definições gerais dos mencionados 

programas, baseadas em CONAB (2016) e Stefanelo (2005), encontram-se no APÊNDICE B. 
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de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Há também três programas administrados 

pelo Governo Federal que, utilizando mecanismos de indenização semelhantes aos do seguro 

agrícola privado, cobrem a produção e os custos de produção dos beneficiários. São eles o 

Garantia-Safra (GS), o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e o Proagro 

Mais. Este último é o objeto do estudo de caso desta Tese. 

O PSR é um instrumento usado pelo Governo Federal para arcar com um percentual das 

parcelas de custos de aquisição do seguro agrícola. O percentual de subvenção varia entre 40% 

e 60%, de acordo com as prioridades da política agrícola formuladas pelo Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (MAPA, 2015). O Garantia-Safra é uma ação 

do Pronaf, voltada para agricultores familiares localizados na região Nordeste, na área norte de 

Minas Gerais, Vale de Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte de Espírito Santo. O 

programa Garantia-Safra entrega um valor anual fixo a agricultores que tenham perdas 

verificadas de pelo menos 50% do conjunto da produção das seguintes culturas: feijão, milho, 

arroz, mandioca, algodão. O valor anual outorgado pelo programa na safra 2013/2014 foi de 

R$850,00 por produtor (MDA, 2015).  

O Proagro Mais, conhecido também como Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) 

(ROCHA e MAIA, 2008), foi implementado por meio da resolução Nº 3.234 de 31 de agosto 

de 2004 (BRASIL, 2004). Seu objetivo é atender os produtores que trabalham na agricultura 

familiar vinculados ao Pronaf nas operações de custeio agrícola (BACEN, 2015a). O Proagro 

Mais está regido pelas normas gerais aplicáveis ao Proagro “Tradicional”, o qual foi instituído 

pela Lei Nº 5.969 de 11 de dezembro de 1973 (BRASIL, 1973). Tanto o Proagro como o 

Proagro Mais apresentam mecanismos de indenização de perda semelhantes aos seguros 

agrícolas baseados no custeio4. Porém, seu principal foco é evitar a inadimplência das operações 

de crédito agrícola causada pelos riscos vinculados à atividade. Os produtores rurais que 

contratam tais programas pagam um prêmio, tendo o Governo Federal como uma espécie de 

seguradora que arcará com as despesas em caso de sinistro (MAIA et al., 2010). 

O interesse de analisar o Proagro Mais no presente trabalho baseia-se fundamentalmente 

em dois aspectos: i) a importância do mencionado mecanismo no contexto da agricultura 

                                                 
4 Para Ozaki (2005), o mecanismo do Proagro não pode ser considerado como seguro propriamente dito, pois não 

são fiscalizados pelo órgão supervisor do mercado de seguros privados (SUSEP). Porém, os mecanismos de ambos 

os programas são muito próximos daqueles que regem o comportamento dos seguros privados de custeio (MAIA 

et al., 2010). 
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brasileira; e, ii) a ausência de trabalhos que analisem quantitativamente os efeitos desta política 

pública na gestão do risco agrícola.  

Em relação à magnitude do Proagro Mais, considerando informações publicadas em 

BACEN (2015f) na safra 2013/20145, o total de adesões ou número de produtores que 

contrataram o programa foi de 428.664, cobrindo o risco de um total de R$ 7.698 milhões. Estes 

valores são evidentemente significativos em termos absolutos, mas também em termos 

relativos, se comparados aos valores das operações de crédito de custeio6 e, das outras políticas 

públicas de gestão de risco agrícola baseadas em mecanismos de seguro agrícola que operam 

em todo o país (Proagro e PSR)7. No mesmo período, 50.071 produtores contrataram o Proagro 

“Tradicional” segurando R$ 3.363 milhões; estes valores equivalem a 11,68% das adesões e 

43,68% do valor coberto pelo Proagro Mais. Por outro lado, o número de produtores cobertos 

pelo PSR8 (114.959)9 foi 26,81% do total de produtores cobertos pelo programa estudo de caso 

da pesquisa10. Além disso, considerando as informações de crédito de custeio no Brasil 

(BACEN, 2015e), observa-se que o total de adesões do Proagro Mais na safra 2013/2014 

equivale a 51,99% do total de operações de crédito de custeio agrícola do país, e 96,09% das 

operações de crédito do Pronaf no mesmo período.  

O conjunto de valores e relações apresentadas no parágrafo acima mostra que o Proagro 

Mais é uma política expressiva no contexto agrícola nacional. No entanto, apesar dessa 

importância, são escassos os estudos que tratam diretamente sobre tais dados e suas diversas 

implicações nos agentes econômicos. Dentre os trabalhos acadêmicos publicados destacam-se 

os relatórios circunstanciados do Banco Central do Brasil (BACEN, 2015b; BACEN, 2015c; 

BACEN, 2015d), Maia et al. (2010), Ferreira e Ferreira (2009), Ramos (2009). Nenhum destes, 

porém, aborda o impacto do Proagro Mais no público alvo, deixando uma incerteza sobre a 

relação custo-benefício de manter ou aumentar o investimento em uma política agrícola de tal 

magnitude. 

                                                 
5 Dado que as informações da safra 2014/2015 apresentadas em BACEN (2015f) ainda são preliminares, 

utilizaram-se para efeitos de análise as informações da safra 2013/2014. 
6 A comparação com o crédito de custeio toma relevância já que o Proagro Mais cobre as despesas gastas no 

custeio dos agricultores familiares. 
7 Embora o Garantia-Safra tenha uma significativa abrangência na agricultura familiar, limita-se à uma região 

exclusiva do país. Por outro lado, o Proagro Mais opera em nível nacional. 
8 PSR (2015). 
9 Foram considerados os valores de subvenção agrícola, portanto excluíram-se os valores do PSR floresta e PSR 

gado. 
10 Os valores enquadrados e número de adesões do Proagro Mais estão publicados por ano – safra (julho 2013 – 

junho ano 2014). No entanto, os valores do PSR correspondem ao ano calendário 2014. Devido à inexistência de 

informações do PSR por safra, a comparação realizada entre informações do Proagro Mais e PSR deve ser 

considerada como um proxy. 
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Partindo dos fatores mencionados, este trabalho irá focar na análise do Proagro Mais 

utilizando metodologias quantitativas de avaliação de impacto, as quais, embora sejam 

amplamente utilizadas na avaliação de políticas sociais no Brasil, têm pouca aplicação em 

projetos ou políticas agrícolas. Desta forma, o problema central a ser abordado é a medição 

quantitativa do impacto de uma das maiores políticas de gestão de risco agrícola para 

agricultores familiares.  

Com base no problema central, definem-se os objetivos gerais e específicos. O objetivo 

geral é avaliar o impacto do Proagro Mais em uma amostra de agricultores familiares de milho 

do estado de Paraná, utilizando como variável de resultado o montante de crédito de custeio por 

hectare. A hipótese vinculada a este objetivo é a seguinte: após um período de baixa produção, 

os agricultores familiares de milho no estado de Paraná que contrataram Proagro Mais, 

apresentam um valor médio de crédito de custeio por hectare maior do que aqueles agricultores 

familiares que não contrataram o programa. A hipótese reforça a ideia de que, a partir de uma 

eventual redução de produtividade, os agricultores familiares poderiam ter sua capacidade de 

pagamento ao agente financeiro comprometida, no entanto em função do mecanismo de 

indenização do Proagro mais, esses agricultores poderiam quitar as dívidas correspondentes ao 

custeio agrícola, evitando a inadimplência com a entidade financeira e mantendo assim a 

capacidade de endividamento nos níveis anteriores à quebra de safra.  

Em termos específicos, procura-se: 

1. Estimar os efeitos do Proagro Mais por meio de diversas metodologias quase-

experimentais de avaliação de impacto; 

2. Analisar e discutir os resultados focando na realidade das políticas públicas de gestão 

de risco existentes no Brasil.  

A pesquisa contribuirá para a discussão acadêmica sobre a aplicação de metodologias 

de avaliação de impacto em problemas relacionados com a política agrícola brasileira, 

ganhando ainda mais relevância diante da carência de estudos semelhantes aplicados ao 

mercado de seguros rurais no país. Além disso, os resultados do trabalho contribuirão com a 

discussão sobre a eficiência do Proagro Mais dentro do conjunto de ferramentas públicas de 

gestão de risco rural no Brasil. 

Por outro lado, ressalta-se que a principal limitação do estudo é a natureza das 

informações, já que por serem de origem secundária, não é possível contar com todas as 

variáveis de controle que possam isolar completamente o efeito do Proagro Mais nos 

agricultores familiares. Contudo, foi realizado um esforço na procura de variáveis que 
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complementem o conteúdo da base de microdados usada, cuja análise é inédita em trabalhos 

acadêmicos. 

O estudo apresenta sete seções além da introdução: 1) descrição qualitativa e 

quantitativa do Proagro Mais; 2) revisão bibliográfica do trabalho que inclui: fundamentação 

teórica da gestão de risco agrícola, focando na descrição financeira e microeconômica da 

relação entre o crédito e o seguro agrícola, e revisão dos estudos sobre avaliação de impacto de 

seguro rural; 3) descrição dos métodos de avaliação de impacto utilizados; 4) análise do estudo 

de caso do trabalho, que inclui a justificativa da escolha da cultura agrícola, estado e período 

de pesquisa, descrição do banco de dados e variáveis; 5) resultados; 6) discussão dos resultados; 

e 7) considerações finais. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROAGRO MAIS 

 

 O segundo capítulo objetiva descrever a analisar o Proagro Mais. Para tal, foram 

considerados aspectos normativos, assim como dados históricos referentes ao valor 

enquadrado, coberturas deferidas, perdas, composição das despesas e demonstrações de 

resultados. Considerando que vários detalhes operacionais do programa em questão obedecem 

à normativa do Proagro “Tradicional”, também foram incluídos aspectos gerais deste programa. 

O Pronaf também foi descrito, uma vez que as operações do Proagro Mais se focam 

exclusivamente na agricultura familiar, especificamente nas linhas de financiamento Pronaf 

relacionadas com o custeio agrícola. 

 A descrição do Proagro e Proagro Mais (capítulos 2.1 e 2.2) está baseada nas principais 

normas de ambos os programas (BRASIL, 1973; BRASIL, 2004; BRASIL, 2014), no Manual 

de Crédito Rural (BACEN, 2015a), nos diversos relatórios circunstanciados do BACEN 

(BACEN 2015b; BACEN, 2015c; BACEN, 2015d; BACEN, 2015f), e no site do Ministério de 

Desenvolvimento Agropecuário (MDA) sobre o SEAF (MDA, 2016). 

 

2.1 Características gerais do Proagro  

 O Proagro é um importante instrumento de política agrícola brasileira, que tem como 

finalidade assegurar os empreendimentos de custeio agrícola e pecuário, financiados ou não, 

restritos àqueles conduzidos sob as condições do Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

(ZARC). Criado em dezembro de 1973 pela Lei Nº 5.969, atualmente tem três objetivos 

claramente diferenciados: 

1. Exonerar o beneficiário das dívidas provenientes de crédito de custeio dos produtores 

que haviam sofrido perdas consideráveis de suas lavouras provenientes de adversidades 

naturais; 

2. Indenizar os recursos do beneficiário utilizados em custeio rural no caso de perdas por 

causa de sinistros naturais; 

3. Promover a utilização da tecnologia.  

Inicialmente, a função do Proagro era exonerar as dívidas provenientes de crédito de 

custeio dos fazendeiros que haviam sofrido sinistros na sua produção agrícola. Porém, a partir 

da Lei Nº 6685 de 3 de setembro de 1979 (BRASIL, 1979), o programa passou a cobrir os 
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recursos próprios utilizados pelo produtor na atividade segurada. Com as disposições do 

capítulo XVI da denominada “Lei Agrícola” (BRASIL, 1991), o programa retirou a vinculação 

necessária ao crédito de custeio, ampliando a cobertura para atividades não financiadas. Mais 

tarde, a referida Lei Nº8.171 de 1991 foi alterada pelo artículo 25 da Lei N° 12.058 de 13 

outubro de 2009 (BRASIL, 2009), passando a constituir o marco legal vigente do Proagro. 

Atualmente a gestão do Proagro é realizada pelo Departamento de Regulação, 

Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop), pertencente ao 

BACEN. Dentre suas atribuições, destacam-se:  

 Elaborar, divulgar e fiscalizar as normas do programa11 junto ao Conselho Nacional de 

Política Agrícola (CNPA); 

 Realizar a gestão dos recursos disponíveis, gerando os recursos financeiros do 

programa, apurando semestralmente o resultado contável, solicitando alocação de 

recursos da União e alterando a remuneração devida pelo agente ao programa; 

 Junto com o MAPA e o MDA, regulamentar as condições necessárias ao enquadramento 

de custeio agrícola conduzido com recursos próprios do produtor; 

 Prorrogar, quando justificado, os prazos estabelecidos para recolhimento do adicional, 

comprovação de perdas, análise e julgamento do pedido de cobertura; 

 Apresentar informações do programa ao Comitê Permanente de Avaliação e 

Acompanhamento do Proagro; 

 Publicar relatórios financeiros periodicamente; 

 Publicar relatórios circunstanciados das atividades do programa; 

 Apresentar, ao final de cada ano safra, estudos de avaliação das alíquotas de adicional 

para cada lavoura; 

 Apresentar anualmente cálculos atuariais das alíquotas do adicional do programa, em 

articulação com os Ministérios da Fazenda (MDF), MAPA, MDA, e o Tesouro 

Nacional.  

A operação do Proagro é realizada pelos agentes, que são instituições financeiras (IFs) 

autorizadas no âmbito do crédito rural12. As atribuições dos agentes do Proagro são oito: 1) 

enquadrar no programa as operações a serem contratadas; 2) recolher do BACEN o valor do 

Proagro cobrado dos beneficiários; 3) fazer a gestão das perdas do programa (comunicações e 

                                                 
11 As regras elaboradas pelo BACEN estão sujeitas a aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN). 
12 Existem IFs que apesar de concederem financiamentos na modalidade do crédito rural, não realizam o 

enquadramento do Proagro. 
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comprovação); 4) examinar e julgar os pedidos de cobertura; 5) calcular a cobertura deferida; 

6) solicitar ao BACEN o ressarcimento dos pagamentos realizados à conta do Proagro; 7) 

encaminhar à Comissão Especial de Recursos (CER)13, que é um órgão colegiado vinculado ao 

MAPA, os recursos administrativos interpostos pelos produtores rurais; e, 8) comunicar ao 

beneficiário a decisão de cobertura, o indeferimento total ou parcial da cobertura. 

O enquadramento de custeio agrícola está restrito a um conjunto de culturas conduzidas 

sob as condições do ZARC. Essas lavouras podem ser permanentes ou semiperenes, irrigadas 

e de sequeiro, segundo apresenta-se na Tabela 1: 

Tabela 1 – Culturas enquadradas no Proagro 
 

Tipo de culturas Nome das culturas 

Permanentes 

Abacaxi, açaí, ameixa, banana, cacau, café, caju, cana, citros, coco, dendê, 

goiaba, maçã, mamão, manga, maracujá, nectarina, palma forrageira, pera, 

pêssego, pimenta-do-reino, pupunha, seringueira, sisal e uva. 

Irrigadas Todas 

Sequeiro 

Amendoim, algodão, arroz, aveia, cevada, canola, feijão, feijão caupi, 

gergelim, girassol, melancia, mamona, mandioca, milheto, milho, milho 

safrinha consorciado com braquiária, soja, sorgo e trigo. 

Fonte: BACEN (2015a) 

Em relação ao limite da cobertura ou indenização fornecida pelo Proagro, as normas do 

programa estabelecem um intervalo com um percentual mínimo de 70% e máximo de 100% 

por empreendimento enquadrado14. As causas de cobertura, no que se refere às operações de 

custeio agrícola, são fenômenos naturais fortuitos relacionados a fatores como chuva excessiva, 

geada, granizo, seca, variação de temperatura, ventos fortes, ventos frios e doenças ou pragas 

sem método difundido de combate/controle, ou que sejam técnica e economicamente 

exequíveis.  

Por outro lado, o Proagro não cobre as perdas quando decorrentes de: eventos ocorridos 

fora da vigência do amparo, incêndio da lavoura, erosão, plantio extemporâneo, falta de práticas 

adequadas de controle de pragas e doenças, deficiências nutricionais provocadores de perda 

produção, exploração de lavoura há mais de três anos sem práticas de conservação do solo, 

                                                 
13 O CER possui representantes do MAPA, MDA, MDF, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), BACEN, Banco do Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação 

Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB), e ABEPA - Associação Brasileira de Empresas de Planejamento Agropecuário (MAPA, 2014). 
14 O valor máximo enquadrado no Proagro é de R$300.000 por produtor e safra. 
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tecnologia inadequada, cancro de haste e nematoide de cisto na lavoura de soja. Além disso, o 

programa não cobre as perdas referentes a itens de empreendimentos sujeitos a seguro 

obrigatório, itens de empreendimentos amparados por seguro facultativo ou mútuo de 

produtores, lavouras que tenham sido intercaladas ou consorciadas com outras não financiadas 

ou não previstas no termo de adesão do programa, empreendimentos conduzidos sem a 

observância das normas aplicáveis ao crédito rural, Proagro e às condições do ZARC. Um 

último grupo de fatores que isentam a cobertura do programa referido são características 

diretamente relacionadas às lavouras irrigadas, quando existirem perdas decorrentes de seca ou 

estiagem (exceto no caso de racionamento ou manutenção de usos prioritários) ou perdas devido 

à chuva na fase de colheita e geada. 

 A receita do Proagro proveniente da contribuição dos beneficiários, conhecida como 

adicional, é uma taxa fixada em termos percentuais (alíquota) incidente uma única vez sobre o 

valor total enquadrado. A primeira alíquota do programa foi fixada em 1% no ano de 1973. As 

posteriores foram definidas levando em conta fatores como o custo financeiro máximo 

suportável pelos beneficiários e a possibilidade de aplicação das condições do zoneamento 

agrícola. As alíquotas estabelecidas tanto para o Proagro como para o Proagro Mais a partir de 

1 de julho de 2015 variam entre 2% e 5%, dependendo das características das lavouras (irrigadas 

ou sequeiro), a localização e a adesão ao Pronaf.  

 Nesse ponto, voltam-se a analisar as diferenças entre seguro agrícola e o Proagro, 

apontadas brevemente no primeiro capítulo, utilizando seis critérios estabelecidos por Ozaki 

(2005): supervisão, valor segurado, riscos cobertos, regulação, indenização e pagamento, 

segundo se apresenta na Tabela 2: 

Tabela 2 – Principais diferenças entre o seguro agrícola e o Proagro 
(continua) 

Variável Seguro agrícola Proagro 

Supervisão 

Supervisionado e regulamentado 

pela Superintendência de Seguros 

Privados. 

Aprovado pelo BACEN. 

Valor segurado 
Inclui valores financiados como 

recursos próprios.  

Inclui valores financiados como 

recursos próprios. 

Riscos 

cobertos 

Chuvas excessivas, geada, granizo, 

incêndio e raio, seca, tromba d’ 

agua, ventos fortes/frios, variação 

excessiva de temperatura. 

Chuvas excessivas, geada, granizo, 

seca, ventos fortes/frios, variação 

excessiva de temperatura, e doença 

ou praga. 
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Tabela 2 – Principais diferenças entre o seguro agrícola e o Proagro 
  (conclusão) 

Variável Seguro agrícola Proagro 

Regulação 

Vistorias realizadas juntamente com 

o segurado, que assina o laudo se 

aprová-lo. 

Comunicação ao agente do 

programa, responsável pela 

solicitação de perícia e posterior 

análise de pedido. A divulgação da 

decisão ocorre dentro de 15 dias 

úteis, contados do recebimento do 

laudo pericial.  

Indenização 

Prejuízos totais, em parte ou 

totalidade da área, de acordo com o 

estágio da cultura, têm pagamento 

imediato no momento do sinistro. 

Prejuízos totais, quando for na área 

total, prejuízos parciais. O 

pagamento é realizado somente no 

final da colheita, com o aval do 

BACEN. 

Pagamento 
Após o recebimento da documenta-

ção completa. 

Somente após a liberação do 

BACEN. 
 

Fonte: Ozaki (2005) 

 De acordo com a Tabela 2, identifica-se que a principal diferença entre o seguro agrícola 

e o Proagro é a forma de supervisão e administração dos instrumentos de gestão de risco, de tal 

forma que os aspectos relacionados aos mecanismos de indenização podem se considerar como 

análogos. 

 

2.2 Características gerais do Proagro Mais 

Continuando a caracterização do Proagro Mais iniciada na seção anterior, aqui estão 

elencados outros aspectos do programa que são importantes para a compreensão do estudo. 

Como mencionado na introdução, o Proagro Mais foi instituído no ano 2004 para 

atender especificamente aos produtores vinculados ao Pronaf. Esse programa, operado no 

âmbito do Proagro, assegura ao agricultor familiar a exoneração de obrigações financeiras 

relativas à operação de crédito rural de custeio e de parcelas de crédito de investimento, cujo 

pagamento seja dificultado pela ocorrência dos sinistros apontados na seção anterior. Ressalta-

se que na primeira safra de operação do programa (2004/2005), o objetivo do Proagro Mais era 

atender aos produtores do Pronaf unicamente nas operações de custeio agrícola. Na safra de 

2010/2011, porém, foi criada a linha de investimento (chamada de SEAF Investimento pelo 

MDA) para apoiar o agricultor familiar na modernização de equipamentos úteis para aumentar 

a produção da lavoura. 
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 Nota-se que, o Proagro Mais é um instrumento de política agrícola que poderia ser 

considerado “quase-compulsório” com as operações de crédito agrícola do Pronaf, pois, 

segundo a legislação emitida pelo Banco Central, a concessão de crédito de custeio ao amparo 

do Pronaf “será efetivada mediante a adesão do beneficiário ao Proagro Mais ou a alguma 

modalidade de seguro agrícola para o empreendimento” (BRASIL, 2014, p.1). Neste sentido, 

segundo o banco de dados utilizado na pesquisa (Tabela 6), o número de produtores de milho 

do Paraná com crédito de custeio Pronaf sem Proagro Mais tem diminuído consideravelmente 

a partir de 2009. Essa situação, no contexto da amostra usada indica que, nos últimos anos o 

programa tem se posicionado como a principal ferramenta de gestão de risco para os produtores 

familiares. 

Em relação ao valor enquadrado no Proagro Mais, o BACEN não especifica um valor 

máximo de cobertura. Portanto, assume-se que não seja diferente do limite estabelecido de R$ 

300.000 para o Proagro, mas a legislação do Proagro Mais atesta que o enquadramento 

obrigatório deve equivaler a até 80% da Receita Bruta Esperada do empreendimento (RBE), 

que estaria composta pela soma do valor do financiamento e pelos os recursos próprios.  

Por outro lado, pelo fato de os beneficiários do Proagro Mais serem unicamente 

produtores familiares com linhas de financiamento Pronaf (custeio), existe a limitante no valor 

máximo desse crédito que, segundo BACEN (2015a), pode atingir R$ 100.000. Além disso, 

existe a normativa para enquadramento máximo de recursos próprios no Proagro Mais que 

limita-se ao valor de R$ 20.000 por beneficiário e ano agrícola ou uma, duas ou três vezes o 

financiamento, segundo o tipo de empreendimento15 para a safra 2014/2015.  

 Dada a estreita relação entre o Proagro Mais e o Pronaf, na próxima seção apresentam-

se as principais características desta linha de financiamento para a agricultura familiar.  

 

2.3 Características gerais do Pronaf 

Criado pelo Decreto Nº 1.946 de 28 de junho de 1996 (BRASIL, 1996) e regido 

atualmente pelo Decreto 3.508 de 14 de junho de 2000 (BRASIL, 2000), o Pronaf é uma política 

que reconhece a agricultura familiar por parte do Estado brasileiro. Provavelmente é a “política 

agrícola de maior envergadura em termos de recursos financeiros disponibilizados e número de 

agricultores familiares beneficiários” (GRISA et al., 2014, p.2), atingindo R$ 21.901,07 

                                                 
15 Três vezes para os empreendimentos de olericultura, duas para empreendimentos de cultura permanente e uma 

para o resto de empreendimentos. 
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milhões com o valor total de financiamento em 2015 e mostrando uma concentração de 70,74% 

(15.492,39) no financiamento nas regiões Sudeste e Sul do país. 

O Pronaf concede três tipos de créditos: custeio, investimento e integralização de cotas-

partes nas cooperativas de produção agropecuária. Os créditos de custeio financiam diversas 

atividades enquadradas no Pronaf16, de acordo com projetos ou propostas de financiamento17, 

cujos prazos de reembolso variam entre um e três anos dependendo da categoria18. A taxa 

efetiva de juros nesta categoria depende do montante a ser financiado: taxa de 2,5% a.a. para 

valores de até R$ 10.000 por mutuário e safra, taxa de 4,5% a.a. para financiamentos acima de 

R$ 10.000 e menores ou iguais que R$ 30.000, e taxa de 5,5% para financiamentos maiores que 

R$ 30.000 e menores ou iguais que R$ 100.000. Por outro lado, os créditos de investimento 

destinam-se à ampliação ou modernização da estrutura produtiva no estabelecimento rural ou 

em áreas comunitárias próximas. Finalmente, os créditos para integralização de cotas-partes 

destinam-se à capitalização de cooperativas de produção agropecuárias formadas por 

beneficiários do Pronaf (BACEN, 2015a)19. 

Ressalta-se que no ano 2015 o valor financiado para créditos de custeio da linha Pronaf 

foi de R$ 11.241,31 milhões, entanto que R$ 10.659,77 milhões foram outorgados para créditos 

de investimento20. Em termos de número de beneficiários no mesmo período, 575.743 

produtores contrataram operações de custeio Pronaf, enquanto 1.141.834 contrataram 

operações de investimento (BACEN, 2016). 

Segundo BACEN (2015a), os beneficiários do Pronaf são agricultores que compõem as 

unidades familiares de produção rural e que comprovam seu enquadramento no programa 

mediante a apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Os produtores familiares 

do Pronaf devem cumprir as seguintes normas:  

 Explorar a parcela de terra do empreendimento financiado na condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro, permissionário de áreas públicas, ou 

concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); 

 Residir no estabelecimento ou em local próximo;  

 Não ser proprietário de estabelecimentos com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 

                                                 
16 “Os créditos de custeio se destinam a financiar atividades agropecuárias e não agropecuárias, de beneficiamento 

ou de industrialização da produção própria ou de terceiros enquadrados no Pronaf” (BACEN, 2015a, p. 113). 
17 A taxa efetiva de juros para o crédito de custeio varia entre 2,5% a.a. e 5,5% a.a. 
18 Até três anos para as culturas de açafrão e palmito, até dois anos para as culturas bianuais e até um ano para as 

demais culturas. 
19 Não foram detalhadas características das taxas de juros e prazos de reembolso para os créditos de investimento 

e integralização de cotas-partes, pois estas categorias não são foco da pesquisa. 
20 Em 2015 não existem registros de créditos para integralização de cotas-partes. 
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 Gerar no mínimo 50% da renda bruta familiar da exploração agropecuária e não 

agropecuária do estabelecimento financiado; 

 Dispor de trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento; 

 Gerar uma renda bruta familiar de até R$360.000 nos últimos 12 meses de produção. 

Além da produção agrícola, podem ser beneficiários do Pronaf os pescadores artesanais, 

aquicultores que explorarem área não superior a dois hectares de lâmina d'água ou ocuparem 

até quinhentos metros cúbicos de água, silvicultores que cultivarem florestas nativas ou 

exóticas, extrativistas artesanais (excluídos os garimpeiros e faiscadores), integrantes de 

comunidades quilombolas rurais, povos indígenas, demais povos e comunidades tradicionais 

(BACEN, 2015a). 

 

2.4 Análise descritiva do Proagro Mais 

Terminada a caracterização do Proagro, Proagro Mais e Pronaf, esta seção traz uma 

análise quantitativa do comportamento do Proagro Mais. Como mencionado, a descrição do 

Proagro Mais usando informações históricas está baseada nos dados dos relatórios 

circunstanciados publicados periodicamente pelo BACEN (BACEN 2015b; BACEN, 2015c; 

BACEN, 2015d; BACEN, 2015f). As séries históricas foram montadas considerando as 

informações mais atualizadas para cada período21. 

O valor enquadrado22 do Proagro Mais entre o início das operações (2004/2005) e a 

última safra com informações completas (safra 2013/2014) foi de R$ 57.566 milhões23, 

distribuídos em 5.332.839 operações. Isto significou uma média de R$ 10.794 por operação. A 

tendência histórica do valor enquadrado e número de operações enquadradas no mencionado 

período está descrita na Figura 1: 

                                                 
21 Por exemplo, tomando os últimos dois relatórios BACEN (2015d) e BACEN (2015f), os dados da safra 2012-

2013 apresentam diferentes valores em cada um desses documentos. Neste caso, foram usadas as informações do 

relatório mais recente. 
22 O valor enquadrado está representado pela “soma das parcelas de financiamento e dos recursos próprios 

amparados, sobre o qual tenha incidido a cobrança do adicional” (BACEN, 2015d, p.15). O valor enquadrado é o 

equivalente do valor segurado para seguros agrícolas operados por seguradoras controladas pela Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP). 
23 Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 
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Figura 1 – Brasil: tendência histórica do valor e número de operações enquadradas no Proagro 

Mais no período 2004/2005 - 2013/2014 

Fonte: BACEN (2015b), BACEN (2015c), BACEN (2015d), BACEN (2015f) 

Nota: * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

 A figura anterior evidencia um aumento progressivo no valor enquadrado, mostrando 

uma taxa de crescimento médio de 7,61% nos anos safra. As maiores variações positivas entre 

os totais dos valores enquadrados registraram-se nas safras 2008/2009 e 2012/2013 com 

28,14% e 19,74% respectivamente. Por outro lado, a série histórica do número de operações 

teve uma tendência negativa, já que a variação média dos anos safras foi -2,65%, sendo as safras 

2009/2010 e 2011/2012 as que apresentaram maiores diminuições (-9,66% e -9,33% 

respectivamente). Analisando conjuntamente ambas as tendências conclui-se que, o valor 

médio enquadrado do programa24 tem diminuído ao longo do tempo, começando na safra 

2004/2005 com R$ 7.531, e terminando na safra 2013/2014 com R$ 17.958. 

 Mantendo a descrição do valor enquadrado, apresenta-se na figura seguir uma 

comparação das séries histórias por ano safra entre o Proagro e o Proagro Mais:  

                                                 
24 Em valores reais para 2014. 
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Figura 2 – Brasil: tendência histórica dos valores enquadrados do Proagro e Proagro Mais no 

período 2004/2005 - 2013/2014 

Fonte: BACEN (2015b), BACEN (2015c), BACEN (2015d), BACEN (2015f) 

Nota: * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

 Segundo a Figura 2, a partir da safra 2005/2006, período em que os valores enquadrados 

em ambos os programas foram próximos (R$ 3.565 milhões do Proagro e R$ 4.061 milhões do 

Proagro Mais), os montantes dos valores enquadrados do Proagro Mais têm aumentado 

constantemente (taxa média de crescimento anual de 8,90%), enquanto que o Proagro 

“Tradicional” praticamente se manteve constante no mesmo período (taxa média de 0,08%). 

Essa tendência pode ser um indicador de política pública na gestão de risco agrícola no Brasil, 

pois aparentemente está se priorizando o funcionamento do mecanismo que trabalha com 

agricultura familiar sobre o Proagro. 

 Um indicador importante que mostra a eficiência do seguro agrícola (ou neste caso, 

ferramenta com mecanismo de seguro agrícola) é a cobertura (chamada também indenização) 

dividida pela alíquota. De acordo com Goodwin e Smith (1995), considerando α como o prêmio 

de um contrato de seguro agrícola, P a perda da produção na safra consequência de algum 

sinistro coberto, π a probabilidade de perda e assumindo que o produtor segurado é risco-

neutral25, tendo os custos do contrato iguais a zero e considerando que o mercado de seguros é 

competitivo, o contrato de seguro deve satisfazer a restrição de não ter lucro (zero-profit), tendo, 

portanto, que 𝛼 = 𝜋𝑃. Em outras palavras, o valor mínimo do prêmio total de um produto de 

                                                 
25 Um produtor segurado é denominado como risco neutral (risk-neutral) quando é indiferente em agrupar o 

distribuir a maioria dos riscos associados com um contrato de seguro (GOODWIN e SMITH, 1995). 
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seguro agrícola deve ser igual à probabilidade da perda. Dessa forma, a relação 

cobertura/alíquota no Proagro Mais não deveria ser maior do que 1. No entanto, dado que a taxa 

de prêmio cobrada aos produtores rurais está subsidiada, na maioria dos períodos os valores das 

coberturas excedem aos valores recebidos como alíquotas, tal como se apresenta a seguir26: 

 

Figura 3 – Brasil: tendência histórica da cobertura e alíquota do Proagro Mais no período 

2004/2005 - 2013/2014 

Fonte: BACEN (2015b), BACEN (2015c), BACEN (2015d), BACEN (2015f) 

Nota: * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

 

 
Figura 4 – Brasil: Cobertura/Alíquota do Proagro Mais no período 2004/2005 - 2013/2014 

Fonte: BACEN (2015b), BACEN (2015c), BACEN (2015d), BACEN (2015f) 

                                                 
26 Devido à inexistência de informações publicadas de alíquotas para o Proagro Mais, os valores das alíquotas para 

esse programa foram calculados multiplicando o percentual da participação do Proagro Mais no valor enquadrado 

total (Proagro + Proagro Mais), vezes o valor total da alíquota por safra. 
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Segundo visto nas figuras anteriores, há unicamente três safras em que o valor total das 

alíquotas cobradas aos produtores familiares consegue ultrapassar o valor indenizado por causa 

de diversos sinistros. Os casos mais extremos da diferença entre cobertura e alíquota são as 

safras 2004/2005 (1.490%), 2005/2006 (615%) e 2011/2012 (534%). Em termos monetários, o 

montante do subsidio outorgado pelo Governo Federal aos produtores beneficiários do Proagro 

Mais, definido como a diferença entre o total da alíquota e o valor total da cobertura no período 

do funcionamento do programa (safras 2004/2005 - 2013/2014), foi de R$ 2.991 milhões27. 

Esse subsidio de quase três bilhões de Reais (somente no Proagro Mais) influencia 

negativamente o desempenho financeiro de ambos os programas28, pois apesar dos repasses 

realizados pela União para compensar o subsidio da alíquota (R$ 4.090 milhões entre 2004 e 

20142930), existem três anos com resultados negativos, como visto na figura a seguir: 

 

Figura 5 – Brasil: resultados do Proagro e Proagro mais no período 2004-2014 

Fonte: BACEN (2015b), BACEN (2015c), BACEN (2015d), BACEN (2015f) 

Nota: * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

  

Verifica-se na Figura 5 que o desempenho financeiro do Proagro e Proagro Mais é 

deficitário em vários anos no período analisado, incluindo o ano de 2014. Essa realidade reforça 

a importância que teriam eventuais impactos positivos do Proagro Mais na gestão de risco dos 

                                                 
27 Em valores reais para 2014. 
28 Não existem demonstrações financeiras individualizadas para o Proagro e Proagro Mais. 
29 As demonstrações financeiras estão publicadas unicamente em função de anos-calendários e não em função de 

anos-agrícolas. 
30 Em valores reais para 2014 
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seus beneficiários, pois partindo do pressuposto econômico da escassez, que promulga a 

produção do máximo de bens e serviços a partir dos recursos escassos disponíveis na sociedade, 

seria contraproducente para o Governo, para os agricultores familiares e para a sociedade em 

geral que bilhões de Reais investidos em uma política agrícola, não atinjam os impactos e 

objetivos planejados. 

 Por outro lado, as análises históricas do Proagro Mais por estado, região e produto 

apresentam-se no capítulo 5.1.1, pois essas informações foram utilizadas em conjunto com 

dados de produção de lavoura para justificar o âmbito geográfico da pesquisa. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem dois objetivos claramente definidos: fundamentar a hipótese da tese, 

e apresentar os trabalhos acadêmicos relacionados com o tema da pesquisa. Dessa forma, a 

revisão de literatura se divide em duas seções: a primeira descreve os aspectos teóricos que 

definem a relação entre o seguro e as operações de crédito agrícola, enquanto que a segunda 

contém trabalhos acadêmicos sobre as experiências de avaliação de impacto do seguro rural, 

usando diversas variáveis de resultado31. 

 

3.1 Aspectos teóricos da relação crédito e seguro agrícola 

A hipótese do trabalho descrita no capítulo introdutório expressa que, o Proagro Mais 

como política de gestão de riscos agrícolas permite aos agricultores familiares contratantes 

pagar os créditos de custeio adquiridos caso exista quebra de safra. Portanto, esse grupo de 

beneficiários teria acesso a um próximo financiamento, mantendo um ciclo de crédito com as 

instituições financeiras. Desta forma, os contratantes do Proagro Mais teriam um valor médio 

de crédito de custeio por hectare maior do que aqueles que não contrataram o mencionado 

instrumento de gestão de risco. 

 A fundamentação da hipótese está baseada no pressuposto de que o Proagro Mais, como 

mecanismo de gestão de risco, obedece às mesmas implicações teóricas que os seguros 

agrícolas. Isso posto, não existem diferenças significativas entre os mecanismos de contratação 

de cobertura e indenização desse programa e os mecanismos dos seguros privados baseados no 

custeio das lavouras. Assim, esta revisão teórica fundamenta-se sob duas diferentes abordagens. 

A primeira é baseada no risco financeiro, a qual, a partir do modelo básico apresentado por 

Hogan e Aubey (1984), explica de maneira algébrica e gráfica as vantagens da contratação de 

seguro ao contratar uma operação de crédito agrícola. A segunda abordagem analisa o problema 

do seguro agrícola a partir da função de utilidade von Neumann-Morgenstern (NEUMANN e 

MORGENSTERN, 1944) e, partindo desse conceito, apresenta-se um modelo intertemporal 

                                                 
31 Dada a pouca quantidade de trabalhos de avaliação de impacto de programas de seguro agrícola disponíveis na 

literatura, optou-se por descrever não somente a avaliação de impacto do seguro agrícola, mas também de outras 

categorias que fazem parte do conjunto do seguro rural, como em este caso o seguro pecuário. 
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desenvolvido por Cai (2015)32, que mostra algebricamente o impacto do seguro no crédito 

agrícola.  

3.1.1 Abordagem baseada no risco financeiro 

Hogan e Aubey (1984) analisaram o impacto do seguro agrícola vinculado ao crédito 

rural33 na estrutura financeira das fazendas, utilizando um modelo simples de risco financeiro 

que tem como ponto de partida o ingresso bruto (eq.(1)). Este modelo, em particular, torna-se 

importante no presente trabalho, pois o Proagro Mais é uma ferramenta de gestão de risco muito 

próxima de um seguro agrícola, cuja operação está obrigatoriamente vinculada com a 

contratação do crédito agrícola da linha Pronaf, como detalhadamente descrito no capítulo 2. 

𝑌 = 𝑟(𝐾 + 𝐿) (1) 

Em que:  

Y é o ingresso bruto; 

K é o patrimônio do produtor; 

L é a dívida ou crédito rural; 

r  é a taxa de retorno do investimento 

Os autores assumem retornos constantes de escala na tecnologia, implicando que as 

mudanças discretas neste fator não afetarão a subjacente distribuição de ingresso bruto. 

Considera-se também que a dívida rural L feita para financiar atividades produtivas (no caso 

presente custeio da lavoura de milho) tem um preço representado pela taxa de juros i. Desta 

forma, o ingresso líquido I no presente modelo segue a eq. (2): 

𝐼 =  𝑌 − 𝑖𝐿 = 𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 (2) 

 Partindo da equação anterior e utilizando o coeficiente de variação como uma medida 

de risco do ingresso neto34, comparam-se duas situações paralelas: a primeira corresponde ao 

caso de um produtor que não contrata seguro agrícola ou algum mecanismo semelhante como 

                                                 
32 O documento de Cai (2015) é um working paper publicado em diferentes versões desde o ano 2012. No entanto, 

a autora no próprio site menciona que o referido artigo foi aceito na revista American Economic Journal: Economic 

Policy.  
33 Em inglês “crop credit insurance”. 
34 Segundo Hoffmann (2006), dada uma variável aleatória com média 𝜇 (esperança matemática de uma variável 

aleatória) e variância 𝜎2, define-se ao coeficiente de variação como a relação entre esses dois momentos. Neste 

caso, o coeficiente de variação do ingresso neto seria representado assim: 𝐶𝑉(𝐼) = 𝜎𝐼/𝐸(𝐼). 
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Proagro Mais, e a segunda corresponde ao caso de um produtor que segura sua lavoura no 

mesmo período ou safra. 

Hogan e Aubey (1984) consideraram um cenário em que o patrimônio do produtor 

permanece constante, enquanto o nível de investimento externo se incrementa por meio de 

programas públicos de crédito35. Neste caso, o efeito do aumento na dívida rural incrementa o 

risco relativo do fluxo de renda, já que com o fornecimento de crédito agrícola abre-se a 

possibilidade de maiores investimentos, resultando em maiores retornos (caso o projeto agrícola 

tenha sucesso), ou perdas (em caso de sinistros). Desta forma, a análise realizada pelos autores 

mencionados seguiria o raciocínio da correlação positiva entre risco e retorno36 e os conceitos 

básicos do risco financeiro (financial risk). 

Segundo Barges37 (1963 apud GABRIEL e BAKER, 1980), o risco financeiro é definido 

como a variabilidade adicional no fluxo de caixa de um indivíduo com certo patrimônio, 

resultante de obrigações financeiras fixas associadas com empréstimos ou dívidas e operações 

de arrendamento mercantil (leasing)38. Formalmente, o risco financeiro (RF) pode ser 

especificado de acordo com a seguinte equação (GABRIEL e BAKER, 1980): 

𝑅𝐹 =  
𝜎𝐼

𝐸(𝐼0) − 𝐿
−

𝜎𝐼0

𝐸(𝐼0)
  (3) 

Nesta equação, 𝜎𝐼 representa o desvio padrão do ingresso líquido quando um produtor 

toma crédito agrícola, enquanto E(𝐼0) e 𝜎𝐼0
 representam respectivamente a esperança 

matemática e o desvio padrão do ingresso líquido sem crédito agrícola. Nota-se na eq.(3) que 

cresce o risco financeiro para o indivíduo caso houvesse um aumento tanto no montante da 

dívida, como no desvio padrão da operação financeira que inclui crédito. 

Considerando o conceito de risco financeiro e levando em conta a eq.(2), confirma-se a 

variação positiva do risco no investimento pelo aumento do crédito agrícola, derivando o 

coeficiente de variação em relação ao crédito: 

                                                 
35 O caso seria semelhante com a linha pública de crédito Pronaf vinculada com o Proagro Mais. 
36 Uma descrição geral do trade-off entre risco e retorno é abordada por Brealey et al. (2011), baseada no modelo 

Capital Asset Pricing Model – CAPM, mostra a correlação positiva entre essas duas variáveis.  
37 BARGES, A. The Effect of Capital Structure on the Cost of Capital. The Journal of Finance. Englewood Cliffs, 

N.J: Prentice-Hall, 1963. 
38 Dadas as características do presente estudo, serão considerados como risco financeiro unicamente aos 

empréstimos ou dívidas. 
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𝜕𝐶𝑉(𝐼)

𝜕𝐿
=  

𝐸(𝐼) [
𝜕𝜎𝐼

𝜕𝐿
] − 𝜎𝐼 [

𝜕𝐸(𝐼)
𝜕𝐿

]

[𝐸(𝐼)]2
 

(4) 

Nesta equação, E(𝐼)representa a esperança matemática do ingresso líquido, sendo que 

tanto 𝐸(𝐼) como 𝜎𝐼 apresentam-se na eq. (5) e eq. (6) respectivamente: 

E(𝐼) =  E(𝑌 − 𝑖𝐿) =  E(𝑟)(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 (5) 

 

𝜎𝐼 =  √𝑉𝑎𝑟(𝐼) =  √𝑉𝑎𝑟(𝑌 − 𝑖𝐿) = √(𝐾 + 𝐿)2𝑉𝑎𝑟(𝑟) =  (𝐾 + 𝐿)𝜎𝑟 (6) 

Substituindo as eq.(5) e (6) na eq.(4), calculando as derivadas do desvio padrão e 

esperança matemática do ingresso com respeito do crédito, e, considerando que a esperança do 

ingresso ao quadrado, o patrimônio do produtor rural, os juros do crédito agrícola e o desvio 

padrão do retorno são positivos, verifica-se na eq.(7) a relação positiva entre montante de 

crédito agrícola e o risco no investimento:  

𝜕𝐶𝑉(𝐼)

𝜕𝐿
=  

iK𝜎𝑟

[E(𝐼)]2
> 0 (7) 

Uma forma de reduzir a magnitude do risco por contratar uma operação de crédito 

agrícola é segurar o investimento total, ou pelo menos cobrir a dívida adquirida na safra. Para 

Hogan e Aubey (1984), esse tipo de seguro é conhecido como “seguro agrícola de crédito” 

(crop credit insurance), cujas características aproximam-se do Proagro Mais, pois o 

instrumento de gestão de risco analisado nesta tese, além de apresentar um mecanismo de 

operação muito semelhante a um seguro agrícola de custeio tradicional, está vinculado à 

cobertura da linha de crédito Pronaf, destinado especificamente para agricultura familiar. 

Assim, utilizando a eq.(1), adiciona-se o termo C, que representa a cobertura ou 

indenização final39 outorgada por um seguro agrícola (no caso, pelo Proagro Mais), obtendo 

novas equações de ingresso bruto e líquido: 

𝑌𝑐 = 𝑟(𝐾 + 𝐿) + 𝐶 (8) 

 

                                                 
39 Define-se cobertura ou indenização final como a diferença entre o valor indenizado e o prêmio de seguro pago 

pelos produtores agrícolas. 
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𝐼𝑐 = 𝑟(𝐾 + 𝐿) + 𝐶 − 𝑖𝐿 (9) 

Aqui, 𝑌𝑐 é o ingresso bruto e 𝐼𝑐 o ingresso líquido de um produtor rural quando existe 

um contrato de seguro agrícola.  

De forma semelhante ao caso do produtor sem contrato de seguro agrícola, estimaram-

se a esperança matemática e o desvio padrão do ingresso líquido no caso de existir cobertura C, 

para posteriormente calcular o coeficiente de variação e a derivada dessa medida de dispersão 

em relação ao montante de crédito agrícola.  

E(𝐼𝑐) =   E(𝑟)(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 (10) 

 

𝜎𝐼𝑐
=  √𝑉𝑎𝑟(𝐼𝑐) =  √𝑉𝑎𝑟[𝑟(𝐾 + 𝐿)] + 𝑉𝑎𝑟(𝐶) + 2𝜌√𝑉𝑎𝑟[𝑟(𝐾 + 𝐿)]𝑉𝑎𝑟(𝐶)  (11) 

Tendo 𝜎𝐼𝑐
 como desvio padrão do ingresso líquido na presença de seguro agrícola. Por 

outro lado, em relação às eq.(10) e (11), os autores consideraram os seguintes pressupostos: 

 E(𝐶) = 0; 

 C e Y são negativamente correlacionados (𝜌 < 0), pois considerando o conceito do 

seguro agrícola, no caso de existir sinistro, a renda bruta diminuiria e a indenização 

compensaria essa perda; 

 Se o seguro tem cobertura ou indenização completa, sem deduzível ou exclusões, 

afirma-se que 𝑉𝑎𝑟[𝑟(𝐾 + 𝐿)] = 𝑉𝑎𝑟(𝐶), ou seja, a variância da indenização será igual 

que a variância do ingresso ou renda bruta.  

A partir dos pressupostos e considerando a eq. (11), se obtém a seguinte expressão:  

𝜎𝐼𝑐
=  √2(𝐾 + 𝐿)2𝑉𝑎𝑟(𝑟)(1 + 𝜌)  (12) 

Assim, pode se confirmar que, no caso de existir indenização completa do seguro 

agrícola, o risco mensurado pelo desvio padrão do ingresso ou renda bruta é zero. Contudo, 

calculando o coeficiente de variação a partir das eq.(10) e (12) e derivando essa expressão em 

relação ao crédito agrícola, é obtida a seguinte equação:  

𝜕𝐶𝑉(𝐼𝑐)

𝜕𝐿
=  

iK𝜎𝑟√2(1 + 𝜌)

[E(𝐼)]2
 (13) 
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 Tal que, no caso do desvio padrão, a eq.(13) mostra que, enquanto o coeficiente de 

correlação negativo 𝜌 for maior que -0,5, o risco derivado do aumento no crédito no caso de 

existir contratação de seguro agrícola será menor que o risco mensurado pelo mesmo indicador 

no caso de não existir seguro.  

 Como conclusão deste primeiro modelo teórico, destaca-se que a contratação do seguro 

agrícola (ou no caso da pesquisa o Proagro Mais), diminui o risco no fluxo de caixa do ingresso 

líquido do agricultor familiar. Isso possibilita que o indivíduo consiga pagar o crédito de custeio 

adquirido e, portanto, tenha maiores probabilidades de adquirir um novo crédito para a seguinte 

safra do que um produtor sem seguro. Em termos gráficos, os mesmos Hogan e Aubey (1984) 

realizaram uma análise considerando funções de produção e utilidade, como se vê a seguir: 

 

 
Figura 6 – Impacto do seguro agrícola nas decisões financeiras do produtor 
 

Fonte: Hogan e Aubey (1984) 

Na Figura 6, a curva PP’ (com inclinação positiva e decrescente) representa o conjunto 

eficiente de decisões financeiras e produtivas em termos da renda esperada e do risco associado, 

medido pelo coeficiente de variação. A porção PA da curva de possibilidades de produção inclui 

aqueles níveis que são atingidos sem utilizar créditos agrícolas. Neste caso, os produtores 

poderiam atingir uma utilidade máxima U0, cuja renda seria IA, no entanto, para um produtor ir 

do ponto A até P’, precisaria incrementar a sua relação crédito/patrimônio, ou seja, contratar 

crédito em alguma instituição financeira.  
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Por outro lado, o ponto B (ponto de tangência entre U1 e PP’) representa a máxima 

utilidade atingida pelo produtor (U1) quando tem acesso ao crédito agrícola e considerando os 

riscos existentes. O nível de ingresso neste caso seria IB e supõe-se também que exista uma 

restrição técnica que limita o crédito para cada produtor por safra. Esta limitação fará com que 

os produtores produzam até o ponto D, cuja renda seria ID. Ressalta-se que este aspecto 

abordado teoricamente, é refletido no presente estudo de caso, pois o Proagro Mais cobre os 

créditos da linha Pronaf, cujo montante máximo é de R$100.000 por mutuário e safra (BACEN, 

2015a).  

 Na presença do seguro, porém, o produtor pode atingir um nível ainda maior de ingresso 

(ID) com um menor grau de risco (ponto C), sendo este o resultado do mecanismo de 

indenização do seguro agrícola (ou Proagro Mais).  

 

3.1.2 Abordagem baseada na função de utilidade von Neumann-Morgenstern 

A relação do seguro e crédito agrícola pode ser analisada sob a abordagem da 

preferência de estado (state preference approach) ou tomada de decisão sob condições de 

incerteza. Sob esse enfoque, a utilidade é definida como uma função estado-contingente, onde 

produto ou commodity estado-contingente é aquele bem que pode ser consumido somente se 

existir um estado específico da natureza.  

 Supondo que existem apenas dois estados possíveis, S = 2, I1 e I2 são as quantidades de 

commodities contingentes nos estados 1 e 2 respectivamente. I1 e I2 podem ser vetores 

representando um conjunto de commodities, no entanto geralmente representam escalares. 

 Considera-se que as probabilidades dos estados 1 e 2 são 𝜋1 e 𝜋2, respectivamente (𝜋1 =

1 − 𝜋2), portanto, as preferencias do indivíduo analisado podem ser representadas pela seguinte 

função utilidade (SILBERBERG e SUEN, 2000): 

𝑈(𝐼1, 𝐼2; 𝜋1, 𝜋2) (14) 

Para expressar as preferencias em termos de utilidade esperada, devem ser impostos 

axiomas na função utilidade da eq.(14). Uma breve descrição apresenta-se na Tabela 340.  

  

                                                 
40 Para maiores detalhes sobre os axiomas ou hipóteses da função utilidade esperada consultar Luce e Raiffa (1985). 
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Tabela 3 – Hipóteses da utilidade esperada 
 

Nome do axioma Descrição 

Independência de 

estado 

Esse axioma descreve que as preferencias dependem das 

probabilidades dos estados da natureza.  

Redução de eventos 

compostos 

 

O axioma afirma que as preferências do consumidor para eventos 

incertos dependem unicamente das probabilidades em receber os 

prêmios, e não da forma como essas probabilidades estariam 

conformadas. Assim, considerando os eventos a, b, c, se a é composta 

por b e c com probabilidades 𝜋 e (1- 𝜋), existe um evento conformado 

por a e c com probabilidades �̂� e (1- �̂�) indiferente ao evento 

conformado por b e c com probabilidades 𝜋�̂� e (1- 𝜋�̂�). 

Continuidade 

Considerando os eventos a, b, c, o axioma da continuidade determina 

que, se a é preferível que b e b é preferível que c, deve existir alguma 

probabilidade 𝜋 (entre 0 e 1) em que o tomador de decisão é 

indiferente entre um evento certo b, e uma oferta incerta de a ou c, 

com probabilidades 𝜋 e (1- 𝜋) respectivamente. 

Independência de 

alternativas 

irrelevantes 

Considerando os eventos a, b, c, este axioma considera que, se a é 

preferível que b, então para qualquer c, um evento incerto 

conformado por a e c com probabilidades 𝜋 e (1- 𝜋) respectivamente, 

serão preferíveis que qualquer evento incerto conformado por b e c 

com as mesmas probabilidades. 

 

Fonte: Silberberg e Suen (2000); Schoemaker (1980) 

Dados os axiomas da tabela anterior, as preferências por eventos incertos podem-se 

expressar em termos de utilidade esperada. Assim, considerando I1 e I2 com probabilidades 𝜋1 

e 𝜋2, respectivamente, obtém-se a função de utilidade von Neumann-Morgenstern (VN-M), 

como é mostrado a seguir (SILBERBERG e SUEN, 2000): 

𝑈(𝐼1, 𝐼2; 𝜋1, 𝜋2) = 𝜋1𝑢(𝐼1) +  𝜋2𝑢(𝐼2) (15) 

Na eq.(15) considera-se que I1 e I2 representam a renda ou ingresso líquido com e sem 

perda (P) ou sinistro agrícola respectivamente. Seguindo a notação matemática da seção 3.1.1, 

assim como os trabalhos de Rees e Wanbach (2008) e Goodwin e Smith (1995), reescreve-se a 

eq.(15) da seguinte forma: 

�̅�0 = 𝜋1𝑢[𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝑃] +  𝜋2𝑢[(𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿)] (16) 

Nesta equação, �̅�0 é a utilidade esperada no caso em que não exista contratação de 

seguro agrícola.  
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Caso exista contratação de seguro, a função de utilidade VN-M apresentará a seguinte 

forma:  

�̅� = 𝜋1𝑢[𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝑃 − 𝛿𝑧 + 𝑧] +  𝜋2𝑢[𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝛿𝑧] (17) 

Em que: 

�̅� é a função de utilidade VN-M na presença de seguro agrícola; 

𝑧 representa o valor contratado do seguro4142; 

𝛿 é o preço por unidade de compensação no evento de um sinistro, ou taxa de prêmio de seguro; 

𝛿𝑧 é o prêmio do seguro. 

 De acordo com as eq.(16) e (17), através da aquisição de um contrato de seguro agrícola, 

o produtor atingirá um nível diferente do inicial. Assim, na Tabela 4 mostra-se a situação do 

indivíduo com e sem seguro nos dois estados da natureza. 

Tabela 4 – Situação do indivíduo com e sem seguro nos estados da natureza 
 

Situação Renda Estado 
   

Sem seguro 
𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 1 

𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝑃 2 
   

   

Com seguro 
𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝛿𝑧 1 

𝑟(𝐾 + 𝐿) − 𝑖𝐿 − 𝑃 − 𝛿𝑧 + 𝑧 2 
   

 

Fonte: Rees e Wanbach (2008); Silberberg e Suen (2000); Goodwin e Smith (1995) 

 De acordo com as informações da Tabela 4 nota-se que no estado 1 a situação sem 

seguro geraria uma utilidade esperada mais alta para o indivíduo, já que na situação com seguro 

haveria uma despesa adicional 𝛿z. No entanto, no caso da existência de um sinistro, que é uma 

situação recorrente na produção agrícola, o fazendeiro sem seguro poderia perder o ingresso ou 

renda líquida dependendo da magnitude da perda. Por outro lado, o produtor que contratou 

seguro teria garantido um valor indenizado z.  

 Na teoria apresentada destacam-se dois aspectos: 1) as análises se restringem 

temporalmente para um único período (pós-safra); e, 2) embora os conceitos abordados tenham 

definido implicitamente a indenização do seguro como um instrumento para garantir a aquisição 

de créditos produtivos no período t + 1, o impacto do seguro agrícola no valor de crédito 

adquirido pelos produtores ainda não foi identificado em termos teóricos. Neste sentido, 

                                                 
41 Valor enquadrado segundo os termos utilizados no Proagro Mais. 
42 O modelo não especifica o montante máximo cobertura, porém no caso do Proagro Mais a cobertura obrigatória 

mínima é 65% do valor da receita líquida esperada do empreendimento (BACEN, 2015a). 
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descreve-se a seguir um resumo do modelo teórico de dois períodos e dois estados proposto por 

Cai (2015), o qual com base na função de utilidade VN-M, mostrou e comparou 

matematicamente o valor de crédito agrícola que maximiza a utilidade do indivíduo com e sem 

a presença do seguro. 

Cai (2015) compara o consumo inicial (C1) com a expectativa do consumo futuro (C2), 

sendo esse último mensurado com base na função de utilidade esperada VN-M. A autora utiliza 

uma função de retorno do investimento 𝐹(∙) e três variáveis (C1, poupança familiar – S, e, 

crédito agrícola - L) para montar o modelo de otimização de dois períodos quando não é 

fornecido seguro agrícola (eq.(18)):  

𝑚𝑎𝑥𝐶1,𝑆,𝐿 𝑢(𝐶1) + 𝐸𝛽𝑢(𝐶2) 
 

(18) 

⟺ 𝑚𝑎𝑥𝐶1,𝑆,𝐿  𝑢(𝐶1) + 𝛽𝜋𝑢[𝐹(𝐼𝑛) − (1 + 𝑅𝐿)𝐿 + (1 + 𝑅𝑠)𝑆] + 𝛽(1 − 𝜋)𝑢[(1 + 𝑅𝑠)𝑆] 
 

𝑠. 𝑎.  𝐼𝑛 = 𝑊0 − 𝐶1 − 𝑆 + 𝐿 

Aqui, 𝐼𝑛 representa o investimento do produtor, 𝑅𝐿é a taxa de juros do crédito agrícola 

adquirido, 𝑅𝑠 é a taxa de juros da poupança do produtor, 𝑊0representa a riqueza ou patrimônio 

inicial e 𝛽 é um coeficiente para a equação de consumo futuro. A autora também assume 

que 𝑢(𝐶) = 𝑙𝑜𝑔𝐶43, e que 𝐹(𝐼𝑛) =  𝜓𝐼𝑛𝛼, em que 0 < 𝛼 < 1. 

Nota-se na eq.(18) que a autora utilizou a função de utilidade VN-M para mostrar dois 

estados da natureza no consumo futuro: o primeiro com probabilidade 𝜋, denominado “estado 

bom” ou “estado de não desastre”, onde o indivíduo produz e recebe 𝐹(𝐼𝑛), e o segundo estado, 

com probabilidade 1 − 𝜋, que mostra uma realidade em que o indivíduo não recebe retorno no 

investimento. 

Finalizada a descrição geral do problema de maximização quando o produtor não possui 

seguro, apresenta-se na eq.(19) a expressão que representa o problema de otimização quando o 

produtor decide contratar seguro rural para minimizar a probabilidade de perda de produção por 

causa de algum sinistro:  

𝑚𝑎𝑥𝐶1,𝑆,𝐿 𝑢(𝐶1) + 𝐸𝛽𝑢(𝐶2) 
 

(19) 

⟺ 𝑚𝑎𝑥𝐶1,𝑆,𝐿 𝑢(𝐶1) + 𝛽𝜋𝑢[𝐶𝑏] + 𝛽(1 − 𝜋)𝑢[𝐶𝑟] 
 

𝑠. 𝑎.  𝐼𝑛 = 𝑊0 − 𝐶1 − 𝑆 + 𝐿 − 𝛿𝐼𝑛 
 

⇒ 𝐼𝑛 =
𝑊0 − 𝐶1 − 𝑆

1 + 𝛿
+

𝐿

1 + 𝛿
 

                                                 
43 Segundo Silberberg e Suen (2000), uma função utilidade logarítmica semelhante à apresentada por Cai (2015) 

satisfaz a propriedade da utilidade esperada.  
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Na expressão acima, 𝛿 representa a taxa de prêmio do seguro, portanto 𝛿𝐼𝑛 é o montante 

do prêmio pago44. 𝐶𝑏e 𝐶𝑟 representam o consumo do produtor agrícola no segundo período em 

um estado “bom” (não desastre) e um estado “ruim” (desastre). Considera-se também que 𝛾 

representa o percentual do investimento que o produtor agrícola aloca nos custos de produção 

(0 < 𝛾 < 1). Sendo assim, no estado “ruim”, o fazendeiro receberá 𝛾𝐼𝑛, valor que representa 

o custo investido no projeto de risco45. Destaca-se que, utilizando o último termo de 𝐼𝑛 

mostrado na eq.(19),  𝛾𝐼𝑛 se define segundo a eq.(20): 

𝛾𝐼𝑛 = 𝛾
𝑊0 − 𝐶1 − 𝑆

1 + 𝛿
+ 𝛾

𝐿

1 + 𝛿
 (20) 

Além disso, autora assume que os produtores agrícolas não procuram ficar 

inadimplentes de forma intencional (“no strategic default”), portanto, o produtor pagará ao 

banco um valor igual a 𝛾
𝐿

1+𝛿
, que representa o retorno gerado pelo empréstimo L. Assim, o 

consumo em ambos os estados da natureza, apresentam-se nas eq.(21) e (22) a continuação: 

𝐶𝑏 = 𝐹(𝐼𝑛) − (1 + 𝑅𝐿)𝐿 + (1 + 𝑅𝑆)𝑆 (21) 

 

𝐶𝑟 =
𝛾

1 + 𝛿
(𝑊0 − 𝐶1 − 𝑆 + 𝐿) −

𝛾

1 + 𝛿
𝐿 + (1 + 𝑅𝑆)𝑆 (22) 

A partir da equação acima, quando não existir sinistro, a única diferença entre as funções 

de utilidade esperada dos produtores com e sem seguro seria o prêmio 𝛿𝐼𝑛, situação descrita na 

introdução do modelo VN-M (Tabela 4). Por outro lado, no caso de existir perda agrícola, a 

utilidade esperada estaria em função da taxa de prêmio e do índice de indenização ou cobertura 

do seguro.  

Após apresentar os modelos de dois períodos e dois estados com e sem provisão de 

seguro, Cai (2015) resolveu ambos os problemas de maximização, cujos resultados em relação 

ao valor de crédito ótimo 𝐿∗ apresentam-se nas eq.(23) e (24)46: 

𝐿∗
𝑐.𝑠 = (1 + 𝑅𝐿)

1
𝛼−1𝜓

1
1−𝛼(1 + 𝛿)

𝛼
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𝛼−1 +

1 + 𝑅𝑠

1 + 𝑅𝐿

1

1 + 𝛽
(𝛼−1 − 1) (

1 + 𝑅𝐿

𝛼
)

1
𝛼−1

 
(23) 

                                                 
44 Existe diferença de notação entre 𝛿𝐼𝑛 mostrado em Cai (2015) e 𝛿𝑧 da eq. (17), pois Cai define o prêmio como 

um percentual (taxa de prêmio) do investimento total, entanto que na eq. (17) o valor do prêmio está em função 

do retorno da receita esperada. 
45 Em outras palavras, no presente trabalho 𝛾𝐼𝑛 define-se como o valor da cobertura do Proagro Mais.  
46As resoluções de ambos os problemas de otimização encontram-se detalhados no apêndice do trabalho de Cai 

(2015). 
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Neste caso, 𝐿∗
𝑐.𝑠 é o nível de  crédito ótimo com seguro e 𝐿∗

𝑠.𝑠 é o nível de crédito ótimo 

sem seguro. Considera-se que −𝛽 <
𝛾+𝛽(1+𝑅𝑆)(1+𝛿)

(1+𝑅𝑆)(1+𝛿)−𝛾
, portanto, 𝐿∗

𝑐.𝑠>𝐿∗
𝑠.𝑠. Este impacto positivo 

da provisão de seguro (no caso deste trabalho, o Proagro Mais) no crédito agrícola pode 

significar que, desde a ótima da demanda, os produtores que contrataram seguro pediriam 

emprestado maiores quantidades de dinheiro às instituições financeiras. Entende-se que tal 

atitude seja tomada para sustentar o crescente (ou equivalente) investimento na produção, o 

qual é consequência de possuir um instrumento de gestão de risco que minimizou as perdas 

ocasionadas em épocas de quebra de safra. 

 

3.2 Avaliação de impacto em programas de seguro rural 

Os diversos trabalhos de avaliação de impacto em projetos e políticas agrícolas estão 

focados nos componentes que afetam diretamente aos produtores, ou seja, o objetivo principal 

da avaliação de impacto no contexto agrícola é o incremento da renda, a partir de aumentos em 

produção, produtividade e/ou ganhos financeiros dos produtores rurais (WINTERS et al., 

2010). Segundo os autores em questão, a lógica básica dos projetos agrícolas é realizar a 

intervenção, visando obter maior renda média agrícola do público alvo, a médio e longo prazo. 

Isso pode decorrer de uma série de fatores, como: maior investimento, aumento no uso de 

insumos, adoção de novas tecnologias, menor risco etc. No entanto, para encontrar os diversos 

impactos dos projetos agrícolas, ainda é necessário encontrar um conjunto de indicadores que 

identifiquem as mudanças nos comportamentos dos produtores rurais após da intervenção, os 

quais devem ser aplicados segundo a natureza do projeto em questão. 

Em relação ao mercado de seguro agrícola, existem poucos estudos publicados sobre a 

avaliação de impacto de políticas públicas ou programas privados. Assume-se que a dificuldade 

em obter informações primárias ou secundárias seja a principal limitante encontrada pelos 

pesquisadores que trabalham nesta área. Especificamente para o caso brasileiro, não existem 

estudos publicados que mostrem o impacto de algum dos programas de seguro agrícola no seu 

público alvo, deixando um amplo espaço para que um debate científico seja construído a partir 



53 

 

    

dos resultados da presente tese. Dentre os trabalhos procurados, encontraram-se dois grupos de 

pesquisas, sendo um grupo baseado em dados primários coletados pelos autores ou por 

instituições parceiras e outro grupo baseado em informações secundárias. 

3.2.1 Trabalhos baseados em dados primários 

 Awel e Azomanhou (2014) avaliaram o impacto de um seguro paramétrico na adopção 

de tecnologia, produtividade e bem-estar. O seguro foi implementado para minimizar o impacto 

de choques climáticos na região norte de Etiópia. Os autores coletaram informação de 364 

produtores rurais na mencionada região no ano 2013 (169 que contrataram seguro e 195 que 

não contrataram), através da aplicação de questionários com foco na experiência do fazendeiro 

na gestão de risco e no uso de seguro agrícola.  

 Na impossibilidade de gerar uma amostra aleatória, os autores usaram dois tipos de 

técnicas quase-experimentais: métodos de pareamento, e a abordagem da Variável Instrumental 

(IV). No caso dos métodos de pareamento foi utilizado inicialmente o Propensity Score 

Matching, no entanto, para evitar um possível problema de identificação desse modelo, os 

autores uma abordagem “doubly robust” conhecida como inverse probability weighted 

regression-adjustment (IPWRA), modelo que, a partir do escore de propensão, consegue gerar 

resultados robustos. 

 O principal resultado do trabalho é que a provisão de seguro melhoraria a adopção da 

tecnologia de produção do fazendeiro. Adicionalmente, os resultados do modelo IPWRA 

indicam efeitos positivos e significativos do seguro de índice na produtividade da fazenda, no 

entanto, os resultados obtidos com os modelos Propensity Score Matching e IV sugerem efeitos 

não significativos. Por outro lado, os autores não encontraram benefícios do uso do seguro de 

índice no bem-estar.  

Varadan e Kumar (2012) publicaram um trabalho que mostra o impacto do seguro 

agrícola na produção de arroz no Estado de Tamil Nadu na India. O banco de dados obedeceu 

ao levantamento de informações primárias de uma amostra de 180 produtores rurais, sendo que 

141 contrataram e 39 não contrataram seguro. A ferramenta de avaliação de impacto utilizada 

foi o método de variáveis instrumentais estimado em dois estágios - 2SLS. 

A metodologia da variável instrumental foi considerada sob a hipótese de que, um maior 

ingresso médio neto dos produtores segurados vindo do cultivo de arroz, não necessariamente 

está relacionado com a adoção do seguro, o que implica na existência de um conjunto de fatores 
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não observados ainda, que poderia estar afetando ingressos. A equação principal tem como 

variável dependente a renda ou ingresso neto de cada produtor e, como variáveis explicativas, 

uma dummy igual a 1, caso o produtor adote o seguro agrícola, além de uma matriz de variáveis 

(X) que poderiam afetar o ingresso médio e o instrumento.  

O instrumento é um vetor de valores preditos de uma regressão probit (segundo modelo), cuja 

variável dependente é uma dummy igual a 1 se o produtor adopta o seguro agrícola, e, como 

variáveis explicativas, as mesmas determinadas na matriz X da equação principal. Os resultados 

econométricos indicam que o tamanho da terra e o fato de um produtor ser segurado (ou não) 

são as únicas variáveis significativas.  

Hill e Viceisza (2012) realizaram um experimento de campo em setores rurais da 

Etiópia, cujo objetivo foi testar o impacto da implementação de seguro rural na compra de 

fertilizantes. Os autores utilizaram uma amostra de 261 produtores que foram divididos em dois 

grupos: aqueles que compram fertilizantes sem considerar um seguro agrícola e aqueles que 

compram fertilizantes adquirindo o seguro.  

O trabalho de campo realizado está baseado em jogos probabilísticos que, a partir de um 

algoritmo, obtêm resultados de produção para diversos períodos. As variáveis criadas 

estatisticamente foram duas: produção e clima. A única variável que obedece às decisões dos 

produtores é o número de sacas de fertilizante compradas na presença ou não de seguro. A partir 

das informações elaboradas usando a metodologia experimental anteriormente comentada, os 

autores avaliaram o impacto do seguro mediante dois métodos: 1) Diferença das Diferenças, e, 

2) Propensity Score Matching. Os resultados das diversas regressões evidenciaram que a 

aquisição do seguro agrícola teve impacto na compra de fertilizantes. 

No trabalho de Winters et al.(2010), detalham-se três estudos de caso relacionados à 

avaliação de impacto, sendo que um deles realiza a análise especificamente no mercado de 

seguro agrícola. Este estudo realizado no vale do Pisco no litoral sul do Peru foi baseado em 

um experimento conjunto entre pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis, e o 

Instituto de Estudos Peruanos, procurando avaliar o impacto da implementação de um seguro 

de índice (“Agro-Positiva”) em um conjunto de pequenos produtores de algodão. As três 

hipóteses do estudo foram: 1) os produtores que contratam o Agro-Positiva poderão ter maiores 

facilidades para entrar no mercado formal de crédito; 2) os produtores que contratam o Agro-

Positiva terão maior intensidade de uso de insumos e investimento para os cultivos; e, 3) os 

produtores que contratam o Agro-Positiva terão impacto positivo no ingresso líquido vindo da 

produção agrícola. A amostra total de produtores rurais foi de 800 indivíduos. 
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Os pesquisadores planejaram usar o método não aleatório da variável instrumental, onde 

a IV seria um incentivo adicional em forma de cupom de desconto, implicando um valor de 

prêmio mais baixo. Porém, embora a implementação do projeto tenha considerado aspectos 

metodológicos adequados e incluído vários atores do setor47, a demanda por seguro agrícola 

entre os fazendeiros foi baixa: 51 indivíduos no primeiro ano, 75 no segundo e 150 no terceiro, 

impossibilitando a análise econométrica e estudo da avaliação de impacto. 

Outro trabalho a ser observado é o estudo de Giné e Yang (2009), cujo objetivo era 

responder se a implementação de um seguro agrícola que diminua os efeitos de uma produção 

com maior risco de chuva consegue induzir aos fazendeiros a tomar empréstimos para adotar 

uma nova tecnologia. A amostra do estudo é composta por 800 produtores de milho e amendoim 

em Malawi, África. Os autores realizaram um experimento selecionando aleatoriamente metade 

dos produtores, para quem ofereceram crédito para produzir variedades de milho e amendoim 

de alta produtividade (um tipo de semente híbrida) na safra de 2006. Na outra metade de 

produtores selecionados também foi oferecido o mesmo tipo de crédito, mas eles 

obrigatoriamente deviam contratar uma apólice de seguro de clima, que cobria parcial ou 

totalmente o empréstimo em caso de sinistro.  

O grupo de tratamento foi conformado pelos produtores a quem ofereceram o 

empréstimo com seguro obrigatório, enquanto o grupo de produtores sem seguro no empréstimo 

conformou o grupo de controle. A aleatoriedade no tratamento fez com que ambos os grupos 

apresentassem semelhantes características na linha de base, hipótese comprovada com um teste 

de médias que utilizou diversas covariáveis (indicador de sexo feminino, aversão ao risco, se o 

entrevistado é dono da terra, idade, qualidade do lar, sexo do dono de casa, renda liquida), onde 

o valor p do teste F foi 0,31, rejeitando a hipótese de que a diferença das médias é 

estatisticamente igual a zero.  

Dada a aleatoriedade da amostra, o impacto do tratamento pode ser mensurado com uma 

regressão, onde a variável dependente é uma dummy que assume 1 se o indivíduo tomou o 

empréstimo para compra da semente híbrida e 0 no caso contrário. Nas variáveis explicativas 

existe uma matriz de variáveis de controle (linha de base) e um parâmetro que mensura o 

impacto (coeficiente β), pois a variável assume o valor de 1 se o indivíduo teve empréstimo 

com seguro e o valor de 0 caso o indivíduo tenha contratado empréstimo sem seguro. 

Adicionalmente, foi incorporada uma matriz de “efeitos fixos” para identificar as quatro regiões 

                                                 
47 O projeto esteve respaldado pela Superintendência de Bancos do Perú, a empresa peruana de seguros La Positiva 

e uma instituição microfinanceira local chamada Caja Rural Señor de Luren. 
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de estudo. Os resultados da regressão foram claros em estabelecer que um aumento do crédito 

com seguro implica em uma diminuição do número de empréstimos tomados para compra da 

semente híbrida, ou seja, a hipótese original foi rejeitada. 

Finalmente, o trabalho de Mishra, publicado em 1996 (MISHRA, 1996), teve como 

objetivo geral a análise do rendimento financeiro e econômico de um programa governamental 

de seguro agrícola chamado Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS). Este programa é 

um esquema de seguro agrícola de área-produtividade, onde tanto o prêmio como a indenização 

estão baseados na média das fazendas da região em análise48 e está vinculado com o crédito 

através de instituições financeiras. O CCIS foi implementado pelo governo da Índia no ano 

1985, tendo três principais objetivos: 1) apoiar financeiramente aos produtores em eventos 

catastróficos; 2) restaurar a elegibilidade de crédito para os produtores após quebra de safra 

para o período seguinte; e, 3) apoiar e estimular a produção de cereais, leguminosas e 

oleaginosas.  

Dentre os aspectos econômicos e financeiros analisados em Mishra (1996), ressalta-se, 

para o contexto do presente trabalho, a avaliação de impacto do CCIS em três variáveis: 

insumos (input), produção (output) e renda (income). As estimações foram realizadas nas 

regiões de Gujarat, Orissa e Tamil Nadu, onde foram levantadas informações de 466 produtores 

(150 em Gujarat e 158 nas outras duas regiões) em dois períodos, 1985-1986 e 1990-1991. O 

autor fez dois tipos de avaliação de impacto: a primeira foi uma análise de médias de várias 

variáveis (usando teste t) entre um grupo de produtores com seguro e um grupo sem seguro 

agrícola e, posteriormente, foram realizadas várias regressões usando uma variável dummy para 

identificar o efeito do seguro nos produtores. Cabe salientar que o autor realizou análises cross-

section usando modelos lineares e log-lineares49, centrando-se exclusivamente no período 

1990-1991, pois foi o período com o maior número de amostras disponíveis. Os resultados do 

trabalho mostram significância estatística da variável dummy de seguro agrícola nas três 

variáveis em todos os estados analisados. 

Os trabalhos que acabaram de ser apresentados foram utilizados com fonte primária de 

dados, porém há outro conjunto de pesquisas com pesquisas baseadas em dados secundárias 

que também contribuem para a presente tese. 

                                                 
48 Basicamente, o CCIS é um seguro de índice. 
49 As equações além da variável dummy de seguro também incluem a variável “terra per capita” (em ha). 
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3.2.2 Trabalhos baseados em dados secundários 

A pesquisa publicada por Jing Cai em 2015 (CAI, 2015), utilizando um extenso banco 

de dados em painel, avaliou o impacto de um programa de seguro agrícola na produção de um 

fazendeiro, assim como também nas operações de crédito agrícola e na poupança. As hipóteses 

testadas no trabalho empírico fundamentam-se em um modelo teórico de dois períodos e dois 

estados, nos quais a autora demonstra que a provisão de seguro influencia as decisões 

financeiras dos produtores no investimento, consumo, poupança e crédito. A abordagem 

matemática conclui que a contratação do seguro agrícola teria impactos positivos no 

investimento, consumo e crédito, porém, a relação entre provisão de seguro e poupança seria 

ambígua.  

As análises empíricas do trabalho tomaram como referência doze condados produtores 

de tabaco da província de Jiangxi na China. As informações utilizadas no estudo foram 

entregues pelas Cooperativas Rurais de Crédito (RCC) e resultam de um painel de nove anos 

(2000-2008), sendo que a implementação do seguro de tabaco foi realizada no ano 2002. A 

amostra completa inclui aproximadamente 6.548 indivíduos, dos quais 3.580 são produtores de 

tabaco e 2.968 produzem outras lavouras diferentes. Dentre os produtores de tabaco, 1.429 

fazem parte do grupo de tratamento (com implementação de política de seguro) e 2.159 estão 

no grupo de controle. 

Os métodos estatísticos usados para analisar o impacto do seguro nas diversas variáveis 

foram dois: Diferença das Diferenças e Diferença da Diferenças das Diferenças (DDD). O 

método Diferença das Diferenças comparou a mudança do comportamento dos produtores de 

tabaco nas regiões de tratamento antes e após o ano 2002 com as regiões de controle, assumindo 

que tanto os grupos de tratamento como os de controle seguiam a mesma tendência (common 

trend), em ausência da provisão de seguro. Contudo, a autora destaca que este método não isola 

adequadamente todas as variáveis que poderiam afetar a tomada de decisão dos fazendeiros e, 

por isso, usou o método DDD para obter a diferença entre o grupo resultante do método 

anteriormente referido, e, um novo vetor calculado a partir da Diferença das Diferenças entre 

os produtores de outras lavouras com e sem tratamento antes e depois do ano 2002. Os 

resultados do trabalho apontaram que a introdução do seguro teve impactos positivos e 

estatisticamente significativos na produção das lavouras seguradas e na demanda de crédito, 

porém teve impactos negativos e estatisticamente significativos na poupança dos fazendeiros. 
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Um outro estudo, feito por Sporri et al. (2012), analisou o impacto dos produtos de 

seguro no desempenho econômico de uma amostra de fazendas de soja na Hungria50, ligando 

um modelo de desempenho econômico a um modelo de demanda de seguro, usando para esta 

finalidade um sistema de equações simultâneas. Os autores utilizaram 5.398 observações 

provenientes de duas fontes de informações: uma base da União Europeia de fazendas húngaras 

especializadas em agricultura, com séries entre 2001 e 2009, e uma base similar levantada pelo 

governo da Hungria.  

Os autores assumem uma causalidade recíproca entre uso de seguro e desempenho 

econômico, usando duas equações: a primeira descreve o impacto de várias explicativas, 

incluindo uso de seguro, no desempenho econômico, enquanto a segunda, descreve o impacto 

de várias variáveis explicativas, incluindo desempenho econômico, na demanda de seguro 

agrícola. O modelo simultâneo não foi estimado por 2SLS, mas sim pelo método condicional 

de máxima verossimilhança em dois estágios (2SCML), uma vez que este último é mais 

apropriado para tratar modelos onde uma das suas equações apresenta uma variável dependente 

binária. Os resultados mostram impactos significativos, porém negativos do seguro agrícola no 

lucro da fazenda, na produtividade do trabalho e na produtividade da terra. Os resultados não 

confirmaram a hipótese original, no entanto, os autores explicaram que, em alguns casos, a 

implementação do seguro em uma fazenda com alta produtividade pode “relaxar” as decisões 

na produção, o que acaba por diminuí-la. 

Vale ainda observar a pesquisa de O´Donoghue et al. (2009), que procurou encontrar a 

relação entre um incremento exógeno no Seguro Federal dos Estados Unidos51 e mudanças na 

diversificação de culturas (diversificação de risco) de vários produtores rurais. A hipótese 

central do texto é que maior cobertura de seguro implica numa menor exposição ao risco e, 

portanto, maior incentivo para se especializar na cultura mais rentável.  

O banco de dados base deste trabalho foi montado a partir das informações do Censo 

Agropecuário dos Estados Unidos e da Risk Management Agency (RMA), resultando em um 

painel de 239.992 observações. Os autores utilizaram o método de variáveis instrumentais 

estimado em dois estágios, cuja variável dependente é um indicador da mudança de 

diversificação, sendo as variáveis explicativas: um vetor de características do produtor e da 

                                                 
50 O objetivo principal do trabalho é comprovar que o seguro agrícola tem impacto positivo no desempenho 

econômico de longo prazo das fazendas. 
51 Em 1994, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma reforma chamada de Federal Crop Insurance Act 

(FICRA) que permitiu o aumento dos subsídios dos prêmios pagos para seguro agrícola. Esse incremento dos 

subsídios induziu a uma maior participação nos programas de seguro agrícola nesse país. 
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fazenda, cobertura de seguro agrícola e o vetor de dummys que indica a escala da operação 

(tamanho das categorias). O problema a ser resolvido com a variável instrumental é a 

simultaneidade nas decisões de cobertura e plantio em cada fazenda e cultura52. Desta forma, 

foi usado um instrumento derivado do prêmio médio por acre em nível do país, que substituiria 

ao prêmio médio por acre em nível de condado. Assim, a nova variável seria uma função das 

mudanças nos prêmios nacionais por acre, os quais seriam definidos por uma política exógena, 

ao invés de se moldarem por aspectos locais vinculados às decisões de cultivo nos diversos 

condados. 

Os resultados mostraram que a variável instrumental é altamente correlacionada com a 

variável original (potencial variável endógena). Além disso, para todos os tamanhos de fazendas 

as regressões indicaram que os produtores com maior cobertura resultante do FICRA tendem a 

ser mais especializados. Por fim, para estimar os benefícios do incremento da especialização 

nos cultivos, os autores regrediram o ingresso neto de cada fazenda contra seu nível de 

diversificação, controlado pelo tamanho da fazenda, a especialização da fazenda, uma tendência 

temporal, idade do produtor e localização da fazenda. Como resultados de esta regressão, os 

autores compreenderam que o incremento de 1% na cultura com maior importância de produção 

na fazenda está resultou em um ingresso neto de US$ 43053.  

Goodwin et al (2004) avaliaram os programas de seguro agrícola no sentido de verificar 

se eles influenciam o aumento de áreas plantadas de milho, soja, trigo e cevada em duas regiões 

produtoras dos Estados Unidos: o Corn Belt e o Northern Great Plains. Os autores focaram seu 

trabalho em duas políticas agrícolas relevantes nos anos 80 e 90, The Federal Crop Insurance 

Program e The Conservation Reserve Program (CRP), tendo como período de análise os anos 

de 1985-1993.  

O banco de dados construído para este estudo usou seis fontes diferentes: 1) base de 

seguros não publicada do Risk Managment Agency (RMA); 2) base não publicada de produção 

e uso da terra da National Agricultural Statistics Service (NASS); 3) informações de insumos 

e venda das fazendas tomadas do US. Departament of Commerce´s Regional Economic 

Information System Database; 4) dados de registros no CRP, tomados da base não publicada 

do Economic Research Service; 5) base do National Resource Inventory (NRI) para as 

características da soja; e, 6) bases não publicadas do US. Deparment of Agriculture para a 

deficiência projetada nos pagamentos para milho, trigo e cevada. No total, os autores utilizaram 

                                                 
52 Os autores definiram a cobertura como uma relação entre o prêmio total e a área total colhida na safra. 
53 Os resultados foram significativos apenas nas fazendas de maior tamanho 
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4.540 observações para milho e soja e 1.086 observações para trigo e cevada, ambos grupos 

considerados em nível geográfico de condado.  

Os autores usaram modelos estruturais para refletir as decisões endógenas dos 

produtores agrícolas, com o objetivo de simular os possíveis efeitos de mudanças nos prêmios 

dos seguros. A análise empírica apresenta um modelo estrutural de quatro equações 

representando o uso da terra, seguro, participação no programa de conservação e decisão de uso 

dos insumos. Os modelos foram estimados usando o método econométrico Generalized Method 

of Moments (GMM). Os resultados mostraram efeitos pequenos, porém significativos da 

expansão do subsídio do seguro no aumento do uso da terra. 

Por último, o trabalho de Wu e Adams (2001), que explora as relações existentes entre 

produção com risco, padrões de cultivo e programas de seguro agrícola. Na análise empírica 

foram calculadas as mudanças nas áreas plantas devido a uma possível implementação de 

programas de seguro agrícola de faturamento. Para realizar as análises foram utilizados vários 

bancos de dados de 421 condados na região produtora dos EEUU conhecida como Corn Belt. 

As informações utilizadas pelos autores obedecem a várias fontes. Os dados históricos no 

período 1975-1994 da área plantada de milho e soja, bem como os dados de produção por 

condado foram coletados do NASS. Os preços esperados foram obtidos do Chicago Board of 

Trade (CBT), as variáveis da qualidade da terra foram obtidas no NRI e no National Resource 

Conservation Service´s (NRCS) e os dados de clima entre 1975-1992 foram obtidos no 

Midwestern Climate Center.  

Os autores, baseando-se em um modelo teórico, realizaram simulações matemáticas dos 

efeitos de um programa de seguro agrícola de faturamento nos padrões de cultivo, 

especificamente na área plantada. Para este fim, inicialmente obtiveram as relações entre as 

áreas plantadas das duas culturas em análise (milho e soja) e um conjunto de variáveis 

relacionadas com a produção das duas lavouras utilizando a metodologia econométrica 

Seemingly Unrelated Regression tecnique with Kmenta`s method (SUR-HEAR), que, além de 

trabalhar um sistema de equações, consegue lidar com problemas de heterocedastícia e 

autocorrelação. Os resultados confirmaram que o seguro de faturamento poderia alterar os 

padrões de cultivo, existindo aumento na área plantada das lavouras seguradas e diminuição de 

área plantada em outras lavouras.  

Com o objetivo de resumir os diversos trabalhos de avaliação de programas ou políticas 

relacionadas com o mercado do seguro agrícola, apresenta-se na Tabela 5 uma breve descrição 

de todos eles. 
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Tabela 5 – Resumo dos trabalhos publicados sobre avaliação de seguro agrícola. 
(continua) 

Pesquisas que utilizaram dados primários 

Autor Análise de impacto  Culturas País/Região Metodologia Banco de dados 

Awel e 

Azomahou 

(2014) 

Impacto do seguro na 

tecnologia de produção 

adotada, produtividade 

e bem-estar. 

Diversas: 

teff, trigo e 

cevada 

Área rural da 

Etiópia. 

Métodos de pareamento Propensity Score 

Matching e IPWRA e o método da variável 

instrumental. 

Levantamento de dados primários 

– 364 produtores. 

Varadan e 

Kumar 

(2012) 

Impacto do seguro na 

produção agrícola. 
Arroz 

Estado de Tamil 

Nadu – India 

Método de variáveis instrumentais estimado 

em dois estágios. 

Levantamento de dados primários 

- 180 produtores. 

Hill e 

Viceisza 

(2012) 

Impacto do seguro na 

compra de fertilizantes. 

Não foi 

especificado 

Área rural da 

Etiópia.  

Análise experimental, que considerou 

seleção aleatória dos grupos de tratamento e 

controle. Usaram os métodos Propensity 

Score Matching e Diferença das Diferenças.  

Levantamento de dados primários 

– 261 produtores. 

Winters et 

al. (2010) 

Impacto do seguro no 

acesso a crédito, na 

compra de insumos e 

na renda proveniente 

da produção agrícola. 

Algodão  
Vale do Pisco – 

Perú 

Método de variáveis instrumentais estimado 

em dois estágios 

Levantamento de dados primários 

- 800 produtores. 

Giné e Yang 

(2009) 

Impacto do seguro 

agrícola na tomada de 

crédito. 

Milho, 

amendoim 
Malawi – África 

Análise experimental, que considerou 

seleção aleatória dos grupos de tratamento e 

controle. O método estatístico usado para 

calcular o impacto foi uma regressão linear 

com variável dependente binária. 

Levantamento de dados primários 

- 800 produtores. 

Mishra 

(1996) 

Impacto do seguro na 

compra de insumos, 

produção e renda. 

Vários 

produtos. 

Regiões de 

Gujarat, Orissa e 

Tamil Nadu 

Testes de médias e modelos lineares e log-

lineares. 

Levantamento de dados primários 

– 466 produtores 
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Tabela 5 – Resumo dos trabalhos publicados sobre avaliação de seguro agrícola. 
(conclusão) 

Pesquisas que utilizaram dados secundários 

Autor Análise de impacto  Culturas País/Região Metodologia Banco de dados 

Cai (2015) 

Impacto do seguro no 

nível de produção, 

poupança e no crédito 

agrícola. 

Tabaco 
Província de Jiangxi - 

China 

Método da dupla e tripla 

diferença. 

Painel de nove anos com 6.548 

indivíduos 

Sporri et al. 

(2012) 

Impacto do seguro no 

desempenho 

econômico de fazendas 

agrícolas 

Soja Hungria 

Método das equações 

simultâneas. 

 

Painel de dez anos com 5.398 

observações provenientes de duas fontes 

de informações: uma base da União 

Europeia de fazendas húngaras 

especializadas em agricultura 

O´Donoghue 

et al. (2009) 

Impacto de maior 

cobertura do seguro 

rural na diversificação 

da produção agrícola. 

Trigo, 

milho, soja, 

algodão, 

tabaco e 

batata. 

Estados Unidos  

Método de variáveis 

instrumentais estimado em dois 

estágios. 

Painel com 239.992 observações. 

Goodwin et 

al. (2004) 

Impacto de duas 

políticas de seguro 

agrícola no aumento de 

áreas plantadas.  

Milho, soja, 

trigo, 

cevada 

Regiões produtoras 

Corn Belt e Northern 

Great Plains nos 

Estados Unidos. 

Método econométrico 

Generalized Method of Moments 

(GMM). 

 

Banco de dados construído a partir de 

seis bases de órgãos públicos. O total de 

observações utilizadas para milho foi de 

4.540 e para soja 1.086. 

Wu e Adams 

(2001) 

Impacto do seguro de 

faturamento na área 

plantada. 

Milho, soja 

Região produtora 

Corn Belt nos 

Estados Unidos. 

Simulações matemáticas e 

metodologia Seemingly 

Unrelated Regression 

tecnique with Kmenta`s 

method (SUR-HEAR)  

Banco de dados de 421 condados 

construído a partir de diversas bases 

públicas.  

Fonte: resultados da pesquisa 
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4 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

A inferência sobre o impacto que uma certa política pública, chamada de tratamento, 

terá em um indivíduo, especula qual seria a situação deste individuo, caso não tenha recebido 

o tratamento. A base conceitual para discutir a análise de avaliação de impacto é a abordagem 

do resultado potencial ou modelo Roy-Rubin54, como é conhecido na literatura econômica, 

cujos principais pilares são indivíduos, tratamento e resultados potenciais. (CALIENDO e 

KOPEINIG, 2008). 

No caso de um tratamento binário, o indicador de tratamento Di é igual a 1 se o indivíduo 

i recebe tratamento e 0 se não recebe tratamento. Os resultados potenciais são definidos como 

𝑌𝑖(𝐷𝑖) para cada indivíduo i, em que i = 1 , ... , N, sendo N o total da população. Assim, o 

impacto do tratamento no indivíduo i ou efeito causal (𝛿𝑖) é definido segundo a eq.(25): 

𝛿𝑖 = 𝑌𝑖(1) −  𝑌𝑖(0)    (25) 

De acordo com a equação anterior, 𝛿𝑖 é a diferença entre o resultado potencial com 

tratamento e o resultado potencial (não observado) na ausência do tratamento, também 

conhecido como resultado contrafactual (HEINRICH et al., 2010; CALIENDO e KOPEINIG, 

2008; IMBENS e ANGRIST, 1994; HECKMAN et al, 1997) 

No entanto, dado que Yi (1) e Yi (0) nunca são observados para os mesmos indivíduos, a 

estimação individual do efeito do tratamento 𝛿𝑖 não é possível. Portanto, o problema de 

avaliação de impacto foca-se nos efeitos médios de tratamento da população que podem ser 

estimados mediante dois parâmetros: o efeito médio do tratamento (EMT)55, e o Efeito Médio 

do Tratamento nos Tratados (EMTT56). O EMT define-se como a diferença média entre os 

resultados esperados após a participação e não participação do programa, considerando que 

cada indivíduo da população tem iguais possibilidades de ser selecionado (HEINRICH et al., 

2010; KHANDKER et al., 2010; CALIENDO e KOPEINIG, 2008). 

𝐸𝑀𝑇 = 𝐸(𝛿) = 𝐸 [𝑌(1) − 𝑌(0)] (26) 

                                                 
54 Roy (1951), Rubin (1974).  
55 Em inglês average treatment effect (ATE). 
56 Em diversos documentos em inglês o EMTT é conhecido como: Treatment Effect on the Treated (TOT),  

Average Treatment Effect on the Treated (ATT), Average Treatment Effect on the Treated (ATET), ou, Mean 

Impact of Treatment on the Treated (TT). 
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Segundo Caliendo e Kopeinig (2008) e Imbens e Angrist (1994), o EMT consegue medir 

o impacto esperado desde que o tratamento tenha sido aletoriamente aplicado na população. 

Esta condição garante que 𝐸 [𝑌(𝑗)|𝐷 = 1] =𝐸 [𝑌(𝑗)|𝐷 = 0], tendo j = 0,1 (IMBENS e 

ANGRIST, 1994). No entanto, com seleção não aleatória e observações provenientes de uma 

amostra da população, o EMT não seria um indicador adequado para os tomadores de política 

pública.  

O parâmetro de avaliação de impacto mais comumente utilizado é o EMTT, que se 

concentra especificamente nos indivíduos para quem o programa foi realmente planejado, e que 

é definido como a diferença do resultado esperado com e sem tratamento para aqueles que 

efetivamente participaram do tratamento (CALIENDO e KOPEINIG, 2008; SMITH e TODD, 

2005): 

𝐸𝑀𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌(1) − 𝑌(0)|𝐷 = 1] = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1]  −  𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] (27) 

A partir da eq. (27), adverte-se que o segundo termo 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] é o contrafactual 

que não pode ser observado diretamente. Não obstante, considerando os valores observados de 

Y para os indivíduos tratados e não tratados, apresenta-se a seguinte expressão (BRAVO-

URETA et al., 2014; HEINRICH et al., 2010; ANGRIST e PISCHKE, 2008): 

∆ = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] −  𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] (28) 

Somando e subtraindo o termo 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] na eq. (28), se obtém: 

∆= 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] −  𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] + 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] 

∆= 𝐸𝑀𝑇𝑇 + 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] −  𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] 

 

(29) 

Assim, o termo Δ é igual ao EMTT somado a uma expressão que representa o viés de 

seleção (V). Note-se que V é a diferença de médias da variável de resultado Y na situação de 

não tratamento Y (0), com participação (D =1), e não participação no programa (D =0). Desta 

forma, se V = 0, o EMTT será igual ao resultado médio dos tratados menos o resultado médio 

dos não tratados, implicando em uma igualdade entre o contrafactual e o grupo de controle 

observado (BRAVO-URETA et al., 2014; KHANDKER et al., 2010; CALIENDO e 

KOPEINIG, 2008; ANGRIST e PISCHKE, 2008).  

As informações do trabalho não foram levantadas especificamente para realizar o estudo 

de avaliação de impacto do Proagro Mais, portanto, não houve possibilidade de escolher a 

amostra de forma aleatória, havendo necessidade de estimar o contrafactual usando métodos 



65 

 

 

estatísticos de pareamento. Assim, as análises foram restritas às seguintes técnicas quase-

experimentais: Propensity Score Matching (PSM), Diferença das Diferenças (DID) e métodos 

que combinam estas duas técnicas, utilizando dados em painel e dados repeated cross-section. 

 

4.1 Propensity Score Matching 

4.1.1 Aspectos Gerais 

Quando existem dados quase-experimentais é necessário gerar um grupo de controle, 

ou contrafactual, que seja o mais próximo possível do grupo de tratamento. Um dos métodos 

utilizados para atingir essa condição é o PSM, que, a partir de um vetor de covariáveis que não 

são afetadas pelo tratamento, estima um escore, ou índice, de propensão (propensity score) para 

parear os participantes com os não-participantes de um determinado programa (KHANDKER 

et al., 2010). Segundo Rosenbaum e Rubin (1983), o propensity score é definido como a 

probabilidade condicional de receber tratamento dado um conjunto de covariáveis observadas:  

𝑝(𝐱) ≡ Pr(𝐷 = 1|𝐗 = 𝐱) (30) 

Na expressão acima, 𝐷 = {0,1} é o indicador da exposição do tratamento e x é vetor de 

características observadas (CAMERON e TRIVEDI, 2006; BECKER e ICHINO, 2002; 

ROSENBAUM e RUBIN, 1983).  

Segundo Khandker et al. (2010) e Caliendo e Kopeinig (2008), existem duas 

pressuposições necessárias para a identificação do efeito do programa: 1) independência 

condicional (conditional independence ou unconfoundedness), e 2) suporte comum (commom 

support) ou condição de sobreposição (overlap condition)57. 

 A independência condicional afirma que, dado o vetor de características observadas x, 

os resultados potenciais serão independentes da designação do tratamento. Assim, o vetor x 

contém todas as informações sobre o resultado potencial na ausência do tratamento pelo qual o 

indivíduo pode optar ao tomar a decisão de participar ou não do programa (KHANDKER et al., 

2010; CALIENDO e KOPEINIG, 2008; ROSENBAUM e RUBIN, 1983):  

𝑌(0), 𝑌(1) ⊥ 𝐷|𝐱 (31) 

                                                 
57 Rosenbaum e Rubin (1983) chamam essas duas pressuposições de “strong ignorability” 
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 Dessa forma, ao se controlar a heterogeneidade dos grupos pelo vetor x, a variável de 

resultado se torna independente do tratamento. No entanto, se existem características não 

observadas que determinam a participação do programa, a independência condicional seria 

violada e o PSM não seria o método mais adequado (KHANDKER et al., 2010).  

A segunda pressuposição é o suporte comum, uma condição que garante que pessoas 

com as mesmas características tenham iguais probabilidades de ser participantes do programa 

(HECKMAN et al, 1999). Para garantir comparabilidade é necessário que os indivíduos não 

participantes do programa tenham escores de propensão similares aos dos participantes 

(WINTERS et al. 2010). Matematicamente, apresenta-se a seguinte equação (ROSENBAUM e 

RUBIN, 1983):  

0 < Pr(𝐷 = 1|𝐱) < 1 (32) 

A Figura 7 representa de maneira gráfica a pressuposição do suporte comum: 

 
 

Figura 7 – Exemplo de suporte comum  
Fonte: Baseado em Khandker et al. (2010) 

 

4.1.2 Estimação do Propensity Score 

Segundo Caliendo e Kopeinig (2008) e Guo e Fraser (2010), a estimação do propensity 

score pode ser realizada por modelos de escolha discreta, como o probit ou logit. Os autores 

também afirmam que, no caso de tratamento binário, os modelos logit e probit geram resultados 

semelhantes. No entanto, quando são realizadas análises com múltiplos tratamentos (mais de 

duas alternativas), o probit multinomial é o modelo mais recomendado.  
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 Na análise binomial, os modelos logit e probit partem da forma padrão de modelos de 

resposta binária (CAMERON e TRAVEDI, 2010; WOOLDRIDGE, 2010): 

Pr(𝑦 = 1|𝐱) = 𝐹(𝐱′𝛽) (33) 

 Em que 𝑦 é a variável de resposta binária, 𝑐 é o vetor dos parâmetros da regressão, 𝐱 é 

o vetor de variáveis condicionais e 𝐹(∙) é uma função paramétrica de 𝐱′𝛽, que pode ser uma 

função logística (modelo logit) ou normal (modelo probit). No caso do logit, a probabilidade 

de participar ou não do programa avaliado (Proagro Mais), descreve-se na eq. (34) (CAMERON 

e TRAVEDI, 2010; GUO e FRASER, 2010; WOOLDRIDGE, 2010): 

Pr(𝐷 = 1|𝐱) =
𝑒𝐱′𝛽

1 + 𝑒𝐱′𝛽 
 

(34) 

 Na equação acima, 𝐷 é a condição binária do tratamento. No caso do modelo probit, a 

probabilidade de participação se dá conforme descrito nas eq.(35) e eq.(36) a seguir 

(CAMERON e TRAVEDI, 2010; WOOLDRIDGE, 2010), tendo que z = 𝐱′𝛽: 

Pr(𝐷 = 1|𝐱) = ∫ 𝜙(𝑧)𝑑𝑧
𝐱′𝛽

−∞
  (35) 

𝜙(𝑧) =  (2𝜋)−1/2exp(−𝑧2/2) (36) 

 

4.1.3 Métodos de pareamento 

Considerando que 𝑝(𝐱) é uma variável contínua, o cálculo do propensity score não 

garante a obtenção do EMTT, pois a probabilidade obter duas observações com exatamente o 

mesmo escore de propensão é praticamente nula. Assim, diversos métodos têm sido propostos 

para realizar o pareamento ou matching entre os grupos de tratamento e controle, sendo quatro 

os mais amplamente utilizados (BECKER e ICHINO, 2002): 1) pareamento do vizinho mais 

próximo (NNM)58; 2) o pareamento radius ou caliper; 3) pareamento kernel; e, 4) pareamento 

estratificado ou por intervalos. Dentre essas quatro metodologias, as primeiras três foram 

aplicadas para avaliar o impacto do Proagro Mais, portanto, nos próximos parágrafos apresenta-

se unicamente a descrição desses três métodos de pareamento. 

                                                 
58 A sigla NNM provêem do nome original em inglês: Nearest Neighbor Matching. 
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4.1.3.1 Pareamento do vizinho mais próximo 

Khandker et al. (2010) e Caliendo e Kopeinig (2008) afirmam que o NNM é o método 

de pareamento mais utilizado. As estimativas podem ser realizadas com ou sem reposição de 

informações. O método de pareamento NNM mais comum é aquele em que cada indivíduo do 

tratamento encontra um único “gêmeo” no grupo de controle (método NNM 1-1). Porém, pode-

se usar mais de uma observação como par, sendo n =5 (NNM 1 – 5) o caso mais frequentemente 

utilizado em trabalhos empíricos (KHANDKER et al., 2010). O pareamento com reposição 

envolve um trade-off entre viés e variância. Porém, um problema com a estimação do NNM 

sem reposição é que as estimativas dependem da ordem em que as observações são pareadas, 

tornando necessário gerar uma ordem aleatória antes de se estimar os pareamentos 

(CALIENDO e KOPEINIG, 2008)59. 

O método escolhe um indivíduo do grupo de controle como par de uma observação do 

grupo de tratamento, desde que o primeiro esteja mais próximo do segundo em termos do 

propensity score, como apresenta-se na eq.(37): 

𝐶(𝑖) =
𝑚𝑖𝑛

𝑗
‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗‖ (37) 

Nesta expressão i representa um indivíduo do grupo de tratamento (i ϵ T), j representa 

um indivíduo do grupo de controle (j ϵ C), 𝑝𝑖 e 𝑝𝑗 são os escores de propensão dos grupos de 

tratamento e controle respectivamente, e 𝐶(𝑖) é o conjunto de indivíduos do grupo de controle 

pareados com o indivíduo i, de acordo com o valor 𝑝𝑖 do escore de propensão (GUO e FRASER, 

2010; BECKER e ICHINO, 2002). 

4.1.3.2 Pareamento caliper ou radius 

Um possível problema com o pareamento do vizinho mais próximo é que, a diferença 

entre os escores de propensão do participante i e seu mais próximo vizinho do grupo de controle 

j, ainda seja muito grande. Essa situação que poderia causar pareamentos fracos, pode ser 

resolvida utilizando-se um calibrador (caliper), que impõe uma máxima tolerância à distância 

entre as duas observações pareadas (KHANDKER et al., 2010; CALIENDO e KOPEINIG, 

                                                 
59 Os documentos da revisão de literatura relacionados com avaliação de impacto de programas de seguro rural 

utilizando PSM, não identificaram se os pareamentos com NNM foram com ou sem reposição. Adicionalmente, 

dentre os trabalhos de avaliação de impacto de projetos agrícolas, Bravo-Ureta et al. (2010) usaram NNM sem 

reposição, e Kassie et al. (2011) utilizaram NNM com reposição, mostrando que não existe um padrão único no 

uso dos métodos de pareamento NNM. No caso do presente trabalho foi escolhido o uso do NNM sem reposição 

com e sem caliper, pois podem ser comparados com outros pareamentos que obrigatoriamente utilizem reposição, 

como o kernel ou o NNM 1-5.  
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2008). Segundo Caliendo e Kopeinig (2008) o pareamento com caliper é uma forma de impor 

a condição do suporte comum. Formalmente o método do pareamento caliper é representado 

segundo a seguinte equação (GUO e FRASER, 2010), onde 휀 é a máxima tolerância para o 

pareamento (caliper):  

‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗‖ <  휀 (38) 

Segundo Guo e Fraser (2010), o método NNM com o caliper procura inicialmente um 

primeiro participante i para logo encontrar seu par j, desde que os escores de i e j estejam dentro 

da área do caliper. Posteriormente, ambos os registros são retirados da amostra para recomeçar 

o processo com o próximo participante tratado. Segundo Rosenbaum e Rubin (1985), o tamanho 

recomendado do caliper é um quarto do desvio padrão da amostra dos escores de propensão 

estimados: 휀 ≤ 0,25 𝜎𝑝. 

4.1.3.3 Pareamento não paramétrico kernel  

Os métodos de matching não paramétricos foram apresentados inicialmente por 

Heckman et al. (1997)60. Diferentemente das metodologias descritas anteriormente, o kernel 

usa uma ponderação média de todas as observações para construir um match contrafactual para 

cada participante, minimizando o risco de ter somente uma pequena subamostra de observações 

não tratadas (controle), que satisfaça a condição de suporte comum e, portanto, a construção do 

contrafactual (KHANDKER et al., 2010). 

 O peso do pareamento kernel (𝑤𝐾) é apresentado na eq.(39) (HECKMAN et al., 1997):  

𝑤𝑖𝑗
𝐾 =

𝐾 (
𝑝𝑗 − 𝑝𝑖

ℎ
)

∑ 𝐾 (
𝑝𝑘 − 𝑝𝑖

ℎ
)𝑘∈C

 (39) 

 Aqui, vê-se que 𝐾(∙) é a função kernel, h é o número de observações que caíram dentro 

da banda da distribuição (bandwith), 𝑝𝑖, 𝑝𝑗, e 𝑝𝑘 são os escores de propensão estimados, sendo 

que 𝑗 ∈ 𝐶, k ∈ 𝐶, e 𝑖 ∈ 𝑇.  

 

                                                 
60 Além do pareamento kernel, Heckman et al. (1997) apresentaram o pareamento não paramétrico local linear. 



70 

 

4.1.4 Estimação do EMTT 

O EMTT usando o método do PSM é definido como a diferença média dos resultados 

calculados na região do suporte comum, apropriadamente ponderados pela distribuição do 

escore de propensão dos participantes (CALIENDO e KOPEINIG, 2008).  

De acordo com Becker e Ichino (2002) e com Blundell e Costa Dias (2000), o estimador 

do EMTT para o PSM usando os pareamentos NNM e radius matching, pode ser descrito 

segundo a eq. (40)61:  

�̂�𝑃𝑆𝑀
𝑀 =

1

𝑁𝑇
∑ [𝑌i

𝑇 − ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑌𝑗
𝐶

𝑗𝜖𝐶(𝑖)

]

𝑖𝜖𝑇

 (40) 

 Na equação acima, 𝑁𝑇  é o número de indivíduos do grupo de tratamento, 𝑌i
𝑇 e 𝑌i

𝐶 os 

resultados observados para os grupos de tratamento e controle respectivamente, e 𝑤𝑖𝑗 é o peso 

do pareamento, definido por: 

𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑁𝑖
𝐶 ,      se   𝑗 𝜖 𝐶(𝑖) 

𝑤𝑖𝑗 = 0 ,        no caso contrário 

(41) 

Na expressão acima, 𝑁𝑖
𝐶  é o número de indivíduos no grupo de controle. Exemplificando 

para o caso do NNM 1-1, o estimador do EMTT seria definido por: 

�̂�𝑃𝑆𝑀
𝑀 =

1

𝑁𝑇
∑(𝑌i

𝑇 − 𝑌j
𝐶)

𝑖𝜖𝑇

 (42) 

 Segundo Becker e Ichino (2002), o estimador no caso do pareamento kernel (�̂�𝑃𝑆𝑀
𝐾 ) é 

representado pela eq.(43):  

�̂�𝑃𝑆𝑀
𝐾 =

1

𝑁𝑇
∑ [𝑌i

𝑇 −
∑ 𝑌𝑗

𝐶
𝑗𝜖𝐶 𝐾 (

𝑝𝑗 − 𝑝𝑖

ℎ
)

∑ 𝐾 (
𝑝𝑘 − 𝑝𝑖

ℎ
)𝑘∈C

]

𝑖𝜖𝑇

 (43) 

 

4.1.5 Qualidade do pareamento 

Uma vez realizado o processo de matching com os métodos apresentados no capítulo 

anterior, o próximo passo será testar se os valores das características observáveis dos grupos de 

tratamento e controle, antes e depois do pareamento, são em média estatisticamente semelhantes 

                                                 
61 As notações dos estimadores PSM estão baseadas em Becker e Ichino (2002) e Blundell e Costa Dias (2000).  
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(CALIENDO e KOPEINIG, 2008). Essa análise é conhecida como balancing property 

(BECKER e ICHINO, 2002).  

Segundo Caliendo e Kopeinig (2008), existem quatro procedimentos para testar a 

qualidade do pareamento: 1) viés padronizado (standarized bias), 2) teste t, 3) significância 

conjunta e pseudo-R2 (joint significance and pseudo-R2), e, 4) teste de estratificação 

(stratification test). Dentre eles, o viés padronizado e o teste t, implementados no software 

STATA por Edwin Leuven e Barbara Sianesi (LEUVEN e SIANESI, 2003), serão utilizados 

neste trabalho.  

O viés padronizado segue a seguinte equação (ROSEMBAUM e RUBIN, 1985): 

% 𝑣𝑖é𝑠𝑗 = 100 (1 −
𝑣𝑀𝑗

𝑣𝐼𝑗
⁄ ) 

(44) 

Tem-se que 𝑣𝑀𝑗
 é a diferença de médias entre os grupos de tratamento e controle da 

covariável j antes do pareamento e 𝑣𝐼𝑗
 é a diferença de médias entre os grupos de tratamento e 

controle na covariável j depois do pareamento.  

Por sua vez, o teste t verifica se existem diferenças significativas entre as médias das 

covariáveis para ambos os grupos. A hipótese nula afirma que a diferença das médias entre os 

dois grupos deve ser igual a zero, portanto, após o pareamento, o teste t deveria apresentar 

resultados não significativos. Ressalta-se que na rotina do STATA de Leuven e Sianiesi (2003), 

além dos testes t para cada covariável, existe o teste conjunto chi-quadrado (χ2). 

 

4.1.6 Implementação empírica 

O PSM como método de avaliação de impacto do Proagro Mais, foi utilizado de forma 

individual (no ano de impacto do Programa – 2005), mas também em conjunto com o DID 

(detalhes nos próximos capítulos). O modelo utilizado para o cálculo dos diversos escores foi 

o logit binomial. Em relação aos métodos de pareamento, foram utilizadas quatro distintas 

metodologias visando a comparação de resultados: 1) NNM 1-1 sem reposição, 2) NNM 1-5, 

3) NNM 1-1 com caliper sem reposição, e, 4) kernel. 

Como visto na revisão teórica dos modelos, no caso dos NNM sem reposição, foi 

necessário ordenar aleatoriamente as informações antes de executar o pareamento. Finalmente, 

a qualidade do pareamento foi conferida mediante o procedimento da % do viés e o teste t, 

explicado anteriormente. A rotina do STATA para o cálculo dos métodos de matching foi o 
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psmatch2 (LEUVEN e SIANESI, 2003), enquanto que a rotina do teste t foi pstest. Destaca-se 

que no caso do pareamento não paramétrico foram testadas as cinco funções kernel disponíveis 

na rotina psmatch2: normal, biweight, epanechnikov, uniform e tricube. 

Apesar do PSM atenuar substancialmente os vieses decorrentes de características 

observáveis, é possível que ainda persistam algum destes provenientes de características não 

observadas que sejam invariantes no tempo (SMITH e TODD, 2005). No caso desta pesquisa, 

essas características não observadas podem se relacionar a diversos fatores, como as habilidades 

dos agricultores familiares na produção ou gestão da lavoura, ou as distorções do mercado de 

seguro agrícola, como é a seleção adversa.  

No contexto do seguro rural, a seleção adversa acontece quando os fornecedores de 

seguro (empresas privadas ou o Governo, como no caso do Proagro Mais) não podem distinguir 

o nível de risco dos potencias clientes-produtores, pois quem procura seguro deve estar mais 

informado. Esse problema baseado na assimetria de informação altera os mercados de seguro 

e, consequentemente, distorce a participação dos agentes (GOODWIN e SMITH, 1995). No 

contexto da pesquisa, a seleção adversa poderia provocar agricultores familiares com alto risco 

a contratarem o Proagro Mais pelas maiores facilidades oferecidas pelo contratante frente às 

alternativas dos seguros privados, cujas análises poderiam ter maior rigorosidade.  

Isto posto, e tendo disponibilidade de dados em painel e cross-section, utilizaram-se 

estimadores DID com pareamento, cujo objetivo é moderar tanto os vieses provenientes de 

características observáveis como as diferenças não observadas invariantes no tempo.  

 Como parte da revisão metodológica do trabalho, no próximo tópico apresentam-se os 

aspectos gerais do DID padrão (sem pareamento), para então serem descritos os modelos de 

DID que utilizam PSM.  

 

4.2 Diferença das Diferenças 

4.2.1 Aspectos teóricos 

Como seu nome sugere, esse método compara as mudanças nos resultados ao longo do 

tempo entre os grupos de tratamento e controle (BERTRAND et al., 2004). A sua 

implementação requer dados em painel ou dados seccionais (cross-section) das unidades 

tratadas e não tratadas, com períodos de observação antes e depois da intervenção do programa 

avaliado (HECKMAN et al, 1999). O método assume que existe heterogeneidade não observada 
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na participação, mas é invariante do tempo (KHANDKER et al., 2010)62. A grande vantagem 

do DID está em sua simplicidade, bem como no seu potencial para contornar muitos dos 

problemas de endogeneidade que surgem ao fazer comparações entre indivíduos heterogêneos 

(BERTRAND et al., 2004). 

No método DID existem dois períodos: o primeiro 𝑡0 que representa as informações 

antes da implementação do programa, e o segundo 𝑡1, que representa as informações depois da 

implementação. Segundo Lee (2005), considerando que 𝑌𝑡1
 e 𝑌𝑡0

 são os respectivos resultados 

do programa em 𝑡1 e 𝑡0, o impacto médio a partir do método DID no caso de resultados 

observados63, apresenta-se na eq. (45):  

𝐷𝐼𝐷 = 𝐸[𝑌𝑡1
 – 𝑌𝑡0

|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌𝑡1
 – 𝑌𝑡0

|𝐷 = 0] (45) 

Em que 𝐷 = 1 mostra o tratamento ou presença do programa, e 𝐷 = 0 mostra o grupo 

não tratados.  

Além disso, Lee (2005) apresenta uma segunda equação do impacto médio do DID, que 

além de ser análoga à primeira, considera o problema do contrafactual. Essa expressão (eq. 

(46)), também é utilizada nos trabalhos de Aerts e Schimidt (2008) e Lee e Kang (2006):  

𝐷𝐼𝐷 = 𝐸[𝑌𝑡1

𝑇 – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷 = 0] (46) 

Nesta equação, 𝑌𝑡1

𝑇 , 𝑌𝑡1

𝐶  , 𝑌𝑡0

𝐶   representam os resultados potenciais dos grupos de 

tratamento e controle em 𝑡1 e 𝑡0 respectivamente.  

A partir da eq. (46), soma-se e subtrai-se o contrafactual: 𝐸[𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷 = 1], além 

de se considerar a condição “same time-effect”, definida como a igualdade entre o contrafactual 

e a esperança da diferença dos resultados observados do grupo de controle nos períodos 𝑡1 e 𝑡0: 

𝐸[𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷1 = 1] =  𝐸[𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷1 = 0] (KHANDKER et al., 2010; LEE e KANG, 

2006; LEE, 2005). O resultado é uma expressão análoga do efeito do tratamento: 

𝐷𝐼𝐷 = 𝐸[𝑌𝑡1

𝑇 – 𝑌𝑡1

𝐶|𝐷 = 1] (47) 

As expressões anteriores podem ser analisadas a partir do seguinte gráfico 

(KHANDKER et al., 2010; ANGRIST e PISCHKE, 2008): 

                                                 
62 Segundo Khandker et al. (2010), a heterogeneidade não observada é a diferença não observada na média dos 

resultados entre os grupos de tratamento e controle.  
63 Lee (2005) apresenta o DID em duas versões: a primeira com resultados ou respostas observadas (observed 

responses), e a segunda com resultados ou respostas potenciais (potencial responses). 
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Figura 8 – Exemplo gráfico do DID  
 

Fonte: Baseado em Khandker et al. (2010); Angrist e Pischke (2008)  

Graficamente o impacto do programa, também conhecido como efeito de tratamento, 

pode ser calculado pela diferença da variável de resultado antes e depois do programa, 

considerando D = 0 e D = 1. Em outras palavras: 𝐷𝐼𝐷 = (𝑌4 − 𝑌0) −  (𝑌3 − 𝑌1). Assim, sob a 

condição “same time-effect” as características não observadas que criam diferenças entre os 

resultados do grupo de controle e do contrafactual, são assumidas como invariantes no tempo, 

ou seja, apresentam a mesma tendência. Dessa forma, o resultado gráfico equivalente a       

𝐷𝐼𝐷 = (𝑌4 − 𝑌2), seria análogo ao resultado da eq. (47). 

Em termos econométricos, o método DID pode ser estimado de acordo com a seguinte 

equação (KHANDKER et al., 2010; ATHEY e IMBENS, 2006; LEE, 2005):  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑇𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑖𝑡  + 𝛽𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡     𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑡 = 0, 1 (48) 

Aqui o parâmetro de intercepto (𝛼) representa a esperança matemática da variável 

resposta dos indivíduos do grupo de controle no ano base 𝐸[𝑌𝑡0

𝐶  ], o parâmetro 𝜌 representa a 

esperança matemática da diferença entre os grupos de tratamento e controle no ano base 

𝐸 [𝑌𝑡0

𝑇 – 𝑌𝑡0

𝐶], enquanto que 𝛾 determina a diferença média da variável resposta no grupo de 

controle entre os dois períodos 𝐸 [𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶] (ANGRIST e PISCHKE, 2008). Finalmente, o 

parâmetro 𝛽 mostra a interação entre a variável de tratamento (após a implementação do 
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programa) 𝑇𝑖𝑡, e a variável dummy de tempo 𝑃𝑖𝑡. Dito de outra forma, 𝛽 é a média do efeito do 

tratamento, impacto do programa, ou diferença nas diferenças64 descrito nas eq. (45), (46) e 

(47). O termo 휀𝑖 que representa as características não observadas do indivíduo deve ser 

independente do tratamento e ter a mesma distribuição ao longo do tempo: 𝐶𝑜𝑣(휀𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡) = 0,    

𝐶𝑜𝑣(휀𝑖𝑡, 𝑇𝑖𝑡) = 0, e, 𝐶𝑜𝑣(휀𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡𝑇𝑖𝑡) = 0 (KHANDKER et al., 2010; ATHEY e IMBENS, 

2006).  

4.2.2 Implementação empírica 

Para estimar o coeficiente 𝛽 do método DID, primeiramente é necessário encontrar 

painéis de indivíduos no tratamento e controle, tanto no ano base (2003) como no ano de 

impacto (2005), sob as seguintes condições65: 

1. Formação do grupo painel de controle: A partir do banco de dados dos indivíduos no 

ano base (antes da implementação do Proagro Mais66), procuram-se indivíduos que 

tanto em 2004 como em 2005 contrataram operações de crédito agrícola sem Proagro 

Mais. Portanto, excluem-se da amostra os indivíduos que não estiveram presentes no 

grupo de controle entre 2003 e 2005; 

2. Formação do grupo painel de tratamento: A partir do banco de dados do ano base (antes 

da implementação do Proagro Mais), procuram-se indivíduos que tanto em 2004 como 

em 2005 contrataram operações de crédito agrícola junto com Proagro Mais; 

3. Obtenção do estimador DID.- Juntam-se os painéis de controle e tratamento em uma 

única base. Posteriormente gera-se uma variável dummy de tempo (𝑃𝑖𝑡), com valor de 1 

quando os registros pertencerem ao ano 2005 (ano de impacto), e de 0 quando os 

registros pertencerem ao ano 2003 (ano base). Gera-se também uma segunda variável 

dummy de tratamento (𝑇𝑖𝑡), com valor de 1 quando os registros pertencerem ao grupo 

de tratamento e de 0 quando pertencerem ao grupo de controle. Finalmente, gera-se a 

variável do efeito do impacto, que é a multiplicação das duas anteriores, como visto na 

eq. (48). Ressalta-se que a variável resposta (𝑌𝑖𝑡) é o valor de crédito de custeio por 

hectare. A estimação do modelo foi realizada utilizando o método dos Mínimos 

                                                 
64 Segundo Athey e Imbens (2006) o coeficiente 𝛽 da eq.(48) equivale ao EMTT, desde que exista a condição vista 

na eq.(47).  
65 Para realizarem-se as diversas manipulações das bases de dados e cálculos econométricos foi utilizado o software 

STATA versão 13.  
66 Segundo BACEN (2015a), as operações do Proagro Mais começaram na safra 2004/2005. 
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Quadrados Ordinários (MQO) (BLUNDELL e DIAS, 2008; ABADIE, 2005; 

BERTRAND et al., 2004). 

 

 

4.3 Diferença das diferenças com PSM utilizando dados em painel 

4.3.1 Aspectos teóricos 

O método da diferença das diferenças combinado com o PSM (MMDID)67, conhecido 

como nonparametric conditional difference-in-difference estimator (HECKMAN et al., 1997), 

foi proposto por James Heckman, Hidehiko Ichimura, Jeffrey Smith, e Petra Todd no working 

paper apresentado em 1994, e publicado em 1998 (Heckman et al., 1998). Segundo Heckman 

et al. (1997), o método MMDID, diferente do DID original, define resultados condicionais ao 

vetor de covariáveis x, e usa métodos não paramétricos para construir as diferenças. De acordo 

com Blundell e Costa Dias (2000) e com Heckamn et al. (1997), o MMDID pode ser usado 

tanto com dados em painel com com dados cross-section (repeated cross-section).  

O estimador do EMTT utilizando o modelo MMDID com dados em painel 

(MMDIDLD)68, é definido segundo a seguinte expressão (KHANDKER et al., 2010; 

BLUNDELL e COSTA DIAS, 2000): 

�̂�𝑀𝑀𝐷𝐼𝐷
𝐿𝐷 =

1

𝑁𝑇
∑ [(𝑌𝑖𝑡1

𝑇 − 𝑌𝑖𝑡0

𝑇) −  ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑌𝑗𝑡1

𝐶 − 𝑌𝑗𝑡0

𝐶)

𝑗𝜖𝐶(𝑖)

]

𝑖𝜖𝑇

 (49) 

Em que 𝑤𝑖𝑗 é o peso do pareamento entre i e j e pode ser calculado mediante um 

estimador kernel (eq. (39)), ou de acordo com o estimador NNM 1-1, segundo visto em Bravo-

Ureta et al. (2010), e, Rodriguez et al.(2007).  

4.3.2 Implementação empírica 

No contexto desta pesquisa, a estimação do EMTT a partir do método MMDIDLD, segue 

dois procedimentos. O primeiro usa o pareamento kernel, e o segundo o pareamento NNM 1-

1. Em ambos os procedimentos, o primeiro passo é encontrar painéis de indivíduos nos grupos 

                                                 
67 Utiliza-se a notação apresentada em Blundell e Costa Dias (2000), em que MMDID significa “method of 

matching with difference-in-difference”. 
68 Utiliza-se a notação apresentada em Blundell e Costa Dias (2000), em que LD significa “Longitudinal data”. 
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de tratamento e de controle, tanto no ano base (2003) como no ano de impacto (2005). Gerada 

a amostra, efetuam-se as estimações específicas69. 

Estimação do EMTT com o método de pareamento kernel 

1. Formação do grupo painel de controle: A partir do banco de dados dos indivíduos no 

ano base (2003), antes da implementação do Proagro Mais, procuram-se indivíduos que 

tanto em 2004 como em 2005 contrataram operações de crédito de custeio de milho sem 

Proagro Mais. Portanto, excluem-se da amostra indivíduos que não estiveram presentes 

no grupo de controle entre 2003 e 2005; 

2. Formação do grupo painel de tratamento: A partir do banco de dados dos indivíduos no 

ano base, procuram-se produtores que nos anos de 2004 e 2005 contrataram operações 

de crédito de custeio de milho junto com Proagro Mais; 

3. Formação da base de dados completa: Após juntar os grupos de painel de controle e 

painel de tratamento em uma única base, eliminam-se os registros do ano 2004. Após 

isso, gera-se uma variável dummy de tempo com valor de 1 quando os registros 

pertencem ao ano 2005, e valor de 0 quando os registros pertencem ao ano 2003. Gera-

se também uma segunda variável dummy de tratamento com valor de 1 quando os 

registros pertencerem ao grupo de tratamento e 0 quando pertencem ao grupo de 

controle; 

4. Estimação do EMTT: Após encontrar os painéis entre 2003 e 2005, utiliza-se a rotina 

diff do STATA (VILLA, 2012) para calcular o EMTT, tendo como variável de resultado 

o valor de crédito de custeio por hectare. Essa rotina calcula o vetor de probabilidades 

ou escores usando o modelo probit, logo após com o mesmo vetor, encontra o grupo de 

controle no ano base. Já no ano de impacto, a rotina encontra o grupo de controle 

utilizando as mesmas probabilidades geradas a partir do probit. Com base nas médias 

dos grupos de tratamento e controle em ambos os períodos, a rotina calcula o EMTT 

utilizando o método da diferença das diferenças, e fornecendo os testes de qualidade do 

matching70. 

  

                                                 
69 Para realizar as diversas manipulações das bases de dados e cálculos econométricos foi usado o software STATA 

versão 13.  
70 A rotina diff do Villa (2012) está referenciada no website do Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2015). 
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Estimação com o método de pareamento NNM 1-1 

1. Formação de grupos de controle e tratamento: Esta etapa segue a primeira e segunda 

diretriz enunciada no caso do MMDID com matching não paramétrico kernel; 

2. Estimação do PSM no ano base: Usando as informações do ano base, gera-se, a partir 

do grupo de tratamento, um contrafactual no grupo de controle usando o método NNM 

1-1, de forma que exista exatamente o mesmo número de registros em ambos os grupos.  

3. Obtenção dos grupos de tratamento e controle no ano de impacto: Identificam-se no ano 

de impacto (2005) os indivíduos que formaram o grupo contrafactual do ano base. Deve 

ser ressaltado que o grupo de tratamento do ano de impacto foi gerado inicialmente 

(primeiro ponto do procedimento); 

4. Estimação do EMTT: Juntam-se os painéis de controle e de tratamento em uma única 

base. Depois gera-se uma variável dummy de tempo (𝑇𝑖𝑡), com valor de 1 quando os 

registros pertencerem ao ano 2005 (ano de impacto), e valor de 0 quando os registros 

pertencerem ao ano 2003 (ano base). Gera-se também uma segunda variável dummy de 

tratamento (𝑃𝑖𝑡), com valor de 1 quando os registros pertencerem ao grupo de tratamento 

e 0 quando pertencerem ao grupo de controle. Finalmente, gera-se a variável do efeito 

do impacto, que é a multiplicação das duas anteriores, como visto na eq. (48). Além 

disso, a variável resposta (𝑌𝑖) é o crédito por hectare. A estimação do modelo foi 

realizada usando o método MQO. 

 

 

4.4 Diferença das diferenças com PSM utilizando dados repeated cross-section 

4.4.1 Aspectos teóricos 

O método MMDID pode ser implementado uma vez que exista uma amostra 

representativa de dados em painel. Quando não existem suficientes informações em painel ou 

quando somente exitem informações cross-section, pode-se implementar o método da diferença 

das diferenças usando três PSM à partir do grupo de tratados após a implementação do 

programa (AERTS e SCHIMIDT, 2008; BLUNDELL e COSTA DIAS, 2000). A Figura 9 

apresenta a dinâmica do método da diferença nas diferenças com PSM utilizando dados 

repeated cross-section: 
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Figura 9 – Método DID com PSM utilizando dados repeated cross-section 
 

Fonte: Baseado em Aerts e Schimidt (2008) 

N o diagrama anterior, as letras A, B e C representam os três PSM requeridos no modelo. 

Para cada indivíduo tratado i no período t1, o indivíduo “gêmeo” h deverá ser encontrado no 

mesmo período t1 ( PSMA). O segundo passo consiste em encontrar os grupos do ano base: para 

cada indivíduo tratado i e cada não-tratado h no período t1, encontram-se indivíduos “gêmeos” 

k e j respectivamente no período t0 (PSMB e PSMC).  

Diferentemente do modelo proposto por Aerts e Schimidt (2008), em que os vetores x 

dos três PSM contêm as mesmas covariáveis, neste trabalho o vetor do PSMA difere dos vetores 

dos PSMB e PSMC, pois nestes dois casos, existem variáveis que não podem ser usadas para 

encontrar pares entre grupos de tratamento e controle entre dois diferentes períodos de tempo71.  

O estimador do EMTT utilizando o modelo MMDID com dados repeated cross-section 

(MMDIDRCS), é definido segundo a seguinte expressão (BLUNDELL e COSTA DIAS, 2000): 

�̂�𝑀𝑀𝐷𝐼𝐷
𝑅𝐶𝑆 =

1

𝑁𝑇
∑ [(𝑌𝑖𝑡1

_ ∑ 𝑤𝑇
𝑖𝑘𝑡0

𝑌𝑘𝑡0

𝑘𝜖T0

) − (∑ 𝑤𝐶
𝑖ℎ𝑡1

𝑌ℎ𝑡1

ℎ𝜖C1

_ ∑ 𝑤𝐶
ℎ𝑗𝑡0

𝑌𝑗𝑡0

𝑗𝜖C0

)]

𝑖𝜖𝑇1

 
(50) 

Nessa expressão o sobrescrito RCS da notação do estimador significa “repeated cross-

section”, 𝑇0. 𝑇1, 𝐶1, 𝐶1 representam os grupos de tratamento e controle antes e depois da 

implementação do programa, 𝑤𝑖𝑘, 𝑤𝑖ℎ, e 𝑤ℎ𝑗, são os pesos dos três pareamentos realizados (ver 

                                                 
71 Especialmente aquelas variáveis vinculadas com aspectos climatológicos.  

Período Período 

=

B

= 1 = = 1

C

= 0 = = 0

A
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Figura 9), 𝑌𝑖𝑡1
 é a variável resultado do grupo de tratamento no período 1, 𝑌𝑘𝑡0

 é a variável 

resultado do grupo de tratamento no período 0, 𝑌ℎ𝑡1
 é a variável de resultado do grupo de 

controle no período 1, e 𝑌𝑗𝑡0
 é a variável de resultado do grupo de controle no período 0.  

4.4.2 Implementação empírica 

A implementação empírica do MMDIDRCS segue, em termos gerais, a metodologia 

apresentada por Aerts e Schimitd (2008)72, diferindo desta em três aspectos: 1) no modelo 

probabilístico, pois os autores usaram probit, e aqui utiliza-se o logit; 2) nos vetores de 

covariáveis, pois Aerts e Schimitd (2008) usam um único vetor para os três PSM e neste caso 

utilizaram-se dois vetores, um para o PSMA e outro para os PSMB e PSMC; e, 3) na equação 

linear do modelo da diferença das diferenças, pois Aerts e Schimitd (2008) incorporam algumas 

covariáveis, enquanto aquí utiliza-se o modelo padrão sem covariáveis73. 

1. Formação do grupo de controle no ano de impacto: Usando o método NNM 1 - 1 

sem reposição visto no capítulo 4.1.3.1, e a base completa do ano de impacto (2005), 

estima-se um PSM, obtendo um grupo de controle pareado no período 𝑡1. Esse seria 

o PSMA visto na Figura 9; 

2. Identificação de observações “painel” do grupo de controle: No grupo de controle 

pareado (ano 2005), identificam-se as observações que também formaram parte do 

grupo de controle nos anos 2003 e 2004; 

3. Formação do grupo de tratamento no ano base: A partir dos indivíduos do grupo de 

tratamento do ano de impacto, e, usando o banco de dados de indivíduos do ano base 

(antes do início do Proagro Mais), estima-se um PSM utilizando o método NNM 1 

– 1 sem reposição (PSMB visto na Figura 9). Ressalta-se que os indivíduos que 

fazem parte do banco de dados no ano 2003 e contrataram Proagro Mais no 2004 e 

2005, ou seja, aqueles que formaram parte do painel dos tratados, foram excluídos 

da amostra do cálculo deste segundo PSM. Esses indivíduos são pareados 

diretamente com sua própria observação histórica; 

4. Formação do grupo de controle do ano base: Do total de observações do ano base 

(2003), são extraídas as que foram pareadas com o grupo de tratamento do ano de 

                                                 
72 Embora o trabalho de Aerts e Schimitd (2008) não esteja relacionado com seguro rural ou avaliação de projetos 

agrícolas que é o foco desta tese, a explicação da metodologia MMDIDRCS foi a mais clara dentre os documentos 

encontrados.  
73 A heterogeneidade entre os grupos de tratamento e controle já foi controlada com o PSM realizado no ano de 

impacto (PSMA).  
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impacto, excluindo também aquelas observações que formaram parte do grupo de 

controle entre 2003 e 2005. Com as informações restantes, estima-se o PSM com o 

grupo de controle pareado no ano de impacto. Este é o terceiro pareamento ou PSMC. 

Vale lembrar que o painel de indivíduos que formam os grupos de controle nos anos 

2003, 2004 e 2005 são pareados diretamente com sua própria observação histórica; 

5. Estimação do EMTT.- Juntam-se o grupo de tratamento do ano de impacto com os 

pseudo-painéis estimados estatisticamente (grupo de controle 2003 e 2005 e grupo 

de tratamento de 2003). Adicionam-se também os painéis de indivíduos que têm 

informações históricas entre 2003 e 2005, tanto do grupo de controle como do grupo 

de tratamento (ver pontos dois e três da presente metodologia). Posteriormente gera-

se uma variável dummy de tempo (𝑃𝑖𝑡), com valor de 1 quando os registros 

pertencem ao ano 2005 (ano de impacto), e valor de 0 quando os registros pertencem 

ao ano 2003 (ano base). Deve ser gerada uma segunda variável dummy de tratamento 

(𝑇𝑖𝑡), com valor de 1 quando os registros pertencerem ao grupo de tratamento e de 

0 quando pertencerem ao grupo de controle. Finalmente, gera-se a variável do efeito 

do impacto, que é a multiplicação das duas anteriores, como visto na eq. (48). Além 

disso, a variável resposta (𝑌𝑖𝑡) é o crédito por hectare. A estimação do modelo foi 

realizada usando o método MQO. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo detalha aspectos da escolha do estudo de caso da pesquisa, além da 

descrição dos bancos de dados e variáveis utilizadas nas análises econométricas. 

 

5.1 Definição do estudo de caso  

A escolha do estudo de caso considerou três variáveis: 1) âmbito geográfico, 2) lavoura, 

e, 3) período de pesquisa. Ressalta-se que a abrangência geográfica do estudo e a cultura 

avaliada estão interligadas, pois ambas foram escolhidas considerando tanto a importância 

relativa no Proagro Mais, como a importância relativa da produção agrícola. Por outro lado, a 

escolha do período de pesquisa considera tanto as variações de produtividade de milho no 

Estado do Paraná, como a qualidade dos bancos de dados utilizados.  

5.1.1 Âmbito geográfico e lavoura  

A partir dos Relatórios Circunstanciados do Proagro (BACEN, 2015b; BACEN, 2015c; 

BACEN, 2015d; BACEN, 2015f), foram elaboradas duas tabelas de informações históricas do 

Proagro Mais: uma relacionada com o valor enquadrado por unidade da federação e outra com 

o valor enquadrado por cultura. As séries de dados se iniciam em 2004, ano da implementação 

do Proagro Mais (BACEN, 2015a). Destaca-se que dentro dos Relatórios Circunstanciados as 

informações desagregadas por unidade da federação e produto incluem tanto aos valores do 

Proagro como do Proagro Mais (não existe distinção entre os programas). Portanto, para 

evidenciar a magnitude do Proagro Mais, foram multiplicados os valores enquadrados 

disponíveis nos relatórios pelas participações médias nacionais dos valores enquadrados do 

Proagro Mais em relação ao total (Proagro Mais + Proagro) para cada ano-calendário74. 

                                                 
74 Em todos os relatórios circunstanciados a participação do Proagro e Proagro Mais no valor enquadrado está 

unicamente apresentada por ano-safra (julho – junho). Porém, as informações por produto e Unidade da Federação 

que não fazem distinção de programa estão publicadas tanto por ano-safra como por ano-calendário (janeiro-

dezembro). Para efeitos das análises gerais, no capítulo 2.4 foram utilizadas informações por ano-safra, no entanto, 

neste capítulo são utilizados os dados por produto e Unidade da Federação de acordo com o ano-calendário, devido 

ao fato de que as outras informações que fazem parte da análise (produção agrícola do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA) são publicadas exclusivamente por ano-calendário.  

Para obter as participações percentuais do Proagro Mais para cada ano-calendário, foram calculadas as médias 

entre as safras relacionadas com o ano procurado, por exemplo: para o ano-calendário 2005 foi calculada a média 

entre os valores da safra 2004-2005 e 2005-2006. Ressalta-se que, tanto no ano 2004 como no ano 2014 foram 

usados somente os pesos das safras 2004-2005 e 20013-2014 respectivamente, já que antes de 2004 não existiam 

contratos do Proagro Mais e as últimas informações pertencem à safra 2014-2015.  
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Adicionalmente, todos os valores foram deflacionados pelo IGP-DI75. As tabelas completas 

estão no APÊNDICE C76. 

Utilizando as informações da Tabela 47, apresenta-se na figura a seguir o total de valores 

enquadrados acumulados do Proagro Mais por estado, no período 2004 – 2014: 

 
Figura 10 – Valor enquadrado acumulado do Proagro Mais, período 2004-2014 por Estado 

 

Fonte: BACEN (2015b); BACEN (2015c); BACEN (2015d); BACEN (2015f) 
 

Notas: A categoria “Outros” inclui estados cuja participação no total foi inferior que 2%. Nesta categoria 

incluem-se 20 estados da união. 

* Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015).  

Segundo as informações da Figura 10, no período de funcionamento do Proagro Mais 

as unidades da federação com valores enquadrados mais altos em percentual em relação ao total 

nacional foram os três estados da região Sul do país: Rio Grande do Sul (R$ 23.558 milhões – 

35,25%), Paraná (R$18.712 milhões – 28%) e Santa Catarina (R$ 7.467 milhões – 11,17%). 

Estes resultados mostram que o Paraná possui uma importante participação nas operações da 

política analisada, justificando a sua escolha como unidade geográfica no presente trabalho. 

No tocante às informações por produto, na figura a seguir apresenta-se o total de valores 

enquadrados acumulados do programa no período de 2004 – 2014: 

                                                 
75 Índice Geral de Preços – Disponibilidade Imediata da Fundação Getúlio Vargas. 
76 Tabela 47 e Tabela 48. 
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Figura 11 – Brasil: valor enquadrado acumulado do Proagro Mais no período 2004-2014 por 

cultura  
Fonte: BACEN (2015b); BACEN (2015c); BACEN (2015d), BACEN (2015f) 
 

Nota: A categoria “Outros” inclui culturas cuja participação no total foi inferior que 2%, assim como as seguintes 

categorias: “Irrigado não zoneado” e “Outros”. 
 

          * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

Segundo as informações da Figura 11, existe uma clara concentração histórica de 

valores enquadrados do Proagro Mais em relação ao total em duas culturas: milho (R$23.457 

milhões – 35,1%), e soja (R$19.151 milhões – 28,66%). A alta participação do milho nas 

operações do Proagro Mais faz com que as análises de impacto sobre esta cultura sejam 

relevantes no contexto de política agrícola e gestão de risco, ainda mais se for considerada a 

importância do milho em um contexto mais amplo77, como visto a seguir: 

 
Figura 12 – Brasil: valor acumulado da produção de lavouras temporárias no período 2004-

2013  
Fonte: SIDRA (2015) 
 

Nota: A categoria “Outros” inclui culturas cuja participação no total foi inferior que 2%. 
 

* Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

                                                 
77 Utilizando informações do SIDRA. 
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De acordo coma Figura 12, em termos de valores monetários de produção (acumulados 

no período de 2004-201378), o milho é a terceira cultura mais importante do Brasil, dentre as 

lavouras temporárias, atingindo R$ 217.192 milhões, valor que equivale a 14,4% da produção 

total. No entanto, ao focar a análise no estado do Paraná, nota-se que o milho é a segunda cultura 

com maior produção acumulada:  

 

Figura 13 – Valor acumulado da produção de lavouras temporárias no período 2004-2013 no 

estado do Paraná  
 

Fonte: SIDRA (2015) 
 

Nota: A categoria “Outros” inclui culturas cuja participação no total foi inferior que 2%. 

* Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

Segundo os dados do SIDRA (2015), o valor monetário da produção de milho entre 

2004 e 2013 foi de R$ 51.565 milhões, equivalente a 22,4% da produção total das lavouras 

temporárias no Paraná. Assim, somando-se a importância desta cultura na produção agrícola 

regional e nacional com a importância adquirida no contexto do Proagro Mais, determina-se 

que a escolha do milho como estudo de caso da presente tese está justificada. 

Finalmente, na Figura 14 e Figura 15 apresentam-se informações da produção 

acumulada do milho, distinguindo a participação por unidade da federação79: 

                                                 
78 O período em referência considerou o início do Proagro Mais (ano 2004) e as últimas informações disponíveis 

no SIDRA (ano 2013). 
79 Dada a falta de informações públicas, não foi possível realizar análises da importância do milho em termos de 

valor enquadrado do Proagro Mais por unidade da federação. 
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Figura 14 – Brasil: valor acumulado da produção de milho por unidade da federação, em 

unidades monetárias, período 2004-2013  
 

Fonte: SIDRA (2015) 
 

Nota: A categoria “Outros” inclui Estados cuja participação no total foi inferior que 2%. 

          * Valores reais para 2014, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

 

Com base no valor monetário de produção (Figura 14), o Paraná é o estado com maior 

produção acumulada de milho no período de 2004-2013 no Brasil (R$ 51.565 milhões - 23,7% 

do total nacional). A importância do Paraná como produtor de milho é reforçada ao se comparar 

com outros estados produtores, por exemplo: no mesmo período citado, Minas Gerais teve uma 

produção de R$29.366, ou seja, 43,1% menor que a do Paraná; o estado do Mato Grosso 

produziu R$25.890 milhões, sendo 49,8% menor; Rio Grande do Sul, com R$19.434 milhões, 

sendo 62,3% menor; e Goiás, com R$ 18.942 milhões, 63,3% menor. Além disso, tomando-se 

como variável a produção por toneladas, a relevância do Paraná na produção de milho se 

mantém, já que concentra 24,2% do total nacional, o que equivale a 123 milhões de toneladas 

entre 2004 e 2013. A Figura 15 representa esta situação: 
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Figura 15 – Brasil: valor acumulado da produção de milho por unidade da federação, em 

toneladas produzidas, período 2004-2013  
 

Fonte: SIDRA (2015) 
 

Nota: A categoria “Outros” inclui Estados cuja participação no total foi inferior que 2%. 

 Em resumo, segundo as análises anteriores, o milho é a cultura com maior 

representatividade no Proagro Mais e, ao mesmo tempo, é uma das principais lavouras 

temporárias do Brasil e do Paraná. A respeito da escolha do Paraná como unidade geográfica a 

ser avaliada, destaca-se que é o segundo estado com maior representatividade no Proagro Mais, 

mas também é o principal produtor de milho no país, tanto em valores monetários como em 

toneladas produzidas. 

5.1.2 Período de pesquisa 

A análise empírica do presente trabalho foi realizada no período 2003-2005. A escolha 

do período de pesquisa do estudo de caso está em função de dois fatores: 1) o uso do Proagro 

Mais por parte dos agricultores familiares em caso de sinistros, considerando a fórmula de 

cobertura de risco, e, 2) a tendência histórica da produtividade da lavoura analisada.  

O Proagro Mais é uma ferramenta de gestão de risco rural, cujo mecanismo de 

indenização de perdas, chamado de cobertura para efeitos do Proagro e Proagro Mais, está 

vinculado com a queda na produção das lavouras contempladas no Programa, decorrente de 

eventos climáticos ou pragas (BACEN, 2015a; BACEN, 2015b; BACEN, 2015c; BACEN, 

2015d; BACEN, 2015f). Assim, a avaliação de impacto do Proagro Mais deve ser realizada em 

períodos de baixa produtividade, pois de outra forma não haveria distinção entre os agricultores 

familiares que contrataram este mecanismo e aqueles que optaram por não cobrir o risco de 
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suas lavouras, tornando inválida qualquer comparação entre os grupos de tratamento e controle. 

Desta forma, torna-se fundamental definir alguns parâmetros da cobertura do Proagro Mais 

detalhados no Manual de Crédito Rural (MCR) (BACEN, 2015a): 

 O Proagro Mais tem por objetivo atender agricultores familiares vinculados ao Pronaf nas 

operações de custeio agrícola; 

 O Proagro Mais é regido pelas normas aplicadas ao Proagro. No caso da cobertura, as 

normas gerais do Proagro indicam que nas operações de custeio agrícola, as causas de 

cobertura estão relacionadas com os seguintes eventos: chuva excessiva, geada, granizo, 

seca, variação excessiva de temperatura, ventos fortes, ventos frios, doença ou praga sem 

método difundido de combate, controle ou profilaxia; 

 Constituem a base do cálculo da cobertura: 1) valor enquadrado, que no caso do Proagro 

Mais está representado pela soma de financiamento de custeio rural; 2) encargos financeiros 

sobre as parcelas utilizadas de custeio rural; e, 3) recursos próprios do beneficiário em 

substituição do crédito enquadrado não liberado, cujo valor deve ser deduzido do valor 

financiado enquadrado. Em resumo, a cobertura no Proagro Mais está em função dos custos 

de produção agrícolas, sejam financiados ou provenientes de recursos próprios; 

 A condição para ativar a cobertura do Proagro Mais está vinculada ao nível de receita bruta. 

Assim, para a safra de 2004/2005, descreve-se que “o beneficiário não terá direito à 

cobertura quando em relação ao empreendimento amparado se verificar, ou se calcular por 

índice médio, perda igual ou inferior a 30% (trinta por cento) da receita bruta esperada” 

(BACEN, 2015a, p.209). De igual forma, para as safras de 2005/2006 a condição é 

semelhante: “o beneficiário não terá direito à cobertura se a receita gerada pelo 

empreendimento amparado for igual ou superior a 70% (setenta por cento) da receita bruta 

esperada” (BACEN, 2015a, p.212). Além disso, a receita bruta esperada está definida como 

“aquela prevista em planilhas técnicas dos agentes do programa, utilizadas quando da 

concessão do crédito” (BACEN, 2015a, p.211). 

Apesar que uma das condições da cobertura do Proagro Mais considera a receita bruta 

esperada (como visto no anterior parágrafo), o gatilho da cobertura está baseado unicamente 

nas variações da produção, o que o difere dos mecanismos de indenização do seguro de 

faturamento80, pois as variações no preço do produto não são cobertas. Considerando que o 

                                                 
80 Segundo Kang (2007), o seguro de faturamento (revenue insurance) cobre perdas de mudanças de preços durante 

o período segurado, além das perdas de produção ou produtividade. Desta forma, as indenizações são pagas de 

acordo com quedas no faturamento bruto. 
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Proagro Mais cobre custos de produção, o cálculo de cobertura do Programa pode ser estimado 

segundo os parâmetros de um seguro agrícola de custeio, como mostra-se na seguinte equação: 

𝐶𝐷𝑎𝑓 = {[(
𝑃𝑆 − 𝑃𝐶)

𝑃𝑆
] (𝐶𝑃𝑥𝐴) } 

(51) 

Tal que:  

CDaf = cobertura deferida por agricultor familiar (R$);  

PS = produção segurada (Kg);  

PC = produção colhida (Kg);  

CP = custo de produção ou emprendimentos enquadrados (valor enquadrado, recursos próprios 

e custos do financiamento) (R$/ha);  

A = área segurada por agricultor familiar (em hectares).  

 

Como visto na eq.(51), o “gatilho”, ou variável, que ativa a cobertura do Proagro Mais 

é o nível de produção. Portanto, a identificação dos anos em que o Proagro Mais foi 

efetivamente utilizado pelos contratantes é fundamental para este trabalho, pois, a partir desta 

análise, será escolhido o período de pesquisa em que será avaliado o impacto da referida política 

pública no crédito agrícola de uma amostra de produtores rurais. Assim, vê-se a evolução 

histórica da produção da lavoura de milho no estado do Paraná. 

 

Figura 16 – Produção de milho no estado do Paraná, período: 1992-2013 (milhões de 

toneladas) 
 

Fonte: SIDRA (2015) 
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 Evidencia-se na Figura 16 que entre 1992 e 2000 não existem maiores variações de 

produção do milho no Paraná (variação média de 0,63%, variação mínima de -16,3% e máxima 

de 10,7%). No entanto, a partir de 2001 existem diversas épocas de queda e recuperação de 

safra, sendo uma das mais relevantes entre 2003 e 2008. Neste período houve uma forte queda 

média de -40,43% entre os anos de 2003 e 200581 e aumento de produção de 82,14% entre 2005 

e 2008.  

Dessa forma, considerando os aspectos mencionados sobre o “gatilho” da cobertura do 

Proagro Mais, o ano da implementação do programa (2004) e a disponibilidade de informações 

do principal banco de dados utilizado na pesquisa (existem informações precisas até o ano 

2008)82, propõe-se para o estudo de caso avaliar o impacto do Proagro Mais no período de 2003-

2005, que corresponderia ao ano preliminar ao início do programa (ano base), e um período de 

impacto de dois anosa partir da implementação da política pública. 

Ressalta-se que o ano de 2004 não foi considerado como ano de impacto, pois um único 

período de perda na produção de milho poderia não ser suficiente para mostrar os benefícios do 

Proagro Mais como ferramenta de gestão de risco rural. Por outro lado, os anos de 2006 e 2007 

não foram considerados como anos de impacto por três motivos:  

1. O número de indivíduos que adquiriram crédito para produção de milho por quatro 

(2003 até 2006) ou cinco (2003 até 2007) anos consecutivos não é suficiente, eliminando 

a opção de montar painéis balanceados e dificultando assim as análises de avaliação de 

impacto usando o método DID (com e sem PSM);  

2. A partir de 2006, além de incluir os anos com sinistros agrícolas (2004 – 2005), seriam 

contados os períodos de aumentos da produção, cujos efeitos econômicos positivos nos 

agricultores familiares poderiam afetar tanto a qualidade da amostra como os resultados 

da pesquisa;  

3. No ano 2006 o número de agricultores familiares que contrataram Proagro Mais foi 

superior àqueles que não contrataram o mecanismo. Este fator restringe o uso do PSM 

unicamente aos métodos de matching NNM 1-1 e NNM 1-1 com caliper, deixando de 

lado as estimações com os métodos kernel e NNM 1–5, que também foram utilizados 

na avaliação no ano de impacto. 

                                                 
81 Segundo CONAB (2005), a queda no rendimento na safra 2004/2005 foi ocasionada pela seca, que impactou 

principalmente a região Sul do Brasil, afetando a safra de verão.  
82 No seguinte capítulo serão detalhadas as características dos bancos de dados utilizados na presente tese. 
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5.2 Bancos de dados  

A qualidade dos resultados de avaliação de impacto usando técnicas de pareamento tem 

estreita relação com as informações utilizadas nos modelos. Assim, procurou-se variáveis que 

caracterizem aspectos socioeconômicos do produtor rural, mas também que diferenciem a 

localização geográfica das fazendas dos indivíduos. No entanto, todas essas informações não 

foram encontradas em um único banco de dados, o que obrigou à combinação de informações 

de diversas fontes, cuja descrição apresenta-se a seguir. 

5.2.1 Base de microdados de mutuários de crédito rural 

O principal componente do conjunto de informações da tese é uma base de microdados 

de mutuários de crédito rural do Banco do Brasil, fornecidos pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), correspondentes à “lavoura de milho” no estado do Paraná. O banco de dados final foi 

gerado a partir de uma base bruta sem edições83, portanto precisava ser tratada antes de se 

realizar qualquer análise estatística84. O que foi feito através das seguintes ações: 

 Na base bruta existem várias categorias relacionadas à cultura de milho. Dentre elas, a 

categoria “lavoura de milho” tem a maior relevância, com 85,62% do total. Portanto, 

com o objetivo de padronizar as informações, foram utilizados unicamente os registros 

da referida categoria; 

 Eliminaram-se registros com áreas financiadas e/ou valores de crédito rural iguais ou 

menores do que zero; 

 Eliminaram-se registros duplicados para cada ano, mas também se agruparam registros 

de um mesmo individuo com diferentes operações de crédito. Nestes últimos casos, 

teve-se a rigorosidade de agrupar as variáveis corretamente, somando as áreas e créditos 

financiados de um mesmo indivíduo e obtendo a média aritmética das diversas 

produtividades esperadas; 

 Foram excluídas observações que não faziam parte do Pronaf85, pois o Proagro Mais 

trabalha exclusivamente com este programa de crédito de agricultura familiar; 

 Eliminaram-se os registros cuja data de financiamento rural estivessem fora da época 

da semeadura do “milho verão” (FRANCO et al, 2013), que no Brasil, com exceção das 

                                                 
83 A base original foi fornecida pelo TCU, sob um contrato de confidencialidade com equipe liderada pelo Prof. 

Dr. Vitor Ozaki da ESALQ/USP para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre o Proagro e Proagro Mais, a partir 

da qual foi gerado o banco de dados da presente tese. 
84 As manipulações nos bancos de dados foram realizadas no software STATA versão 13. 
85 No banco de dados bruto existe um código de identificação do Pronaf. 
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regiões Norte e Nordeste, é realizada entre os meses de agosto e novembro, em função 

do início da estação chuvosa (FANCELLI e NETO, 2000; FRANCO et al, 2013; 

EMBRAPA, 2015). Com esta restrição, minimiza-se a possibilidade de incluir ao banco 

de dados os indivíduos que produziram milho na chamada safrinha, que, segundo 

Franco et al (2013), é o cultivo extemporâneo do milho com a semeadura entre os meses 

de janeiro a abril86.  

Assim, o banco de dados resultante apresenta registros únicos, com sistemas de 

produção e épocas de plantio semelhantes, obedecendo à realidade do crédito rural para 

produção de milho no Paraná87. O número total de informações do banco de microdados 

resultante é de 209.503 registros, distribuídos segundo a Tabela 6: 

Tabela 6 – Informações do banco de microdados de crédito para lavoura de milho 
 

Ano 
Indivíduos que contrataram 

empréstimos sem Proagro Mais 

Indivíduos que contrataram 

empréstimos com Proagro Mais 

2003 25.235 - 

2004 14.279 17.213 

2005 28.798 8.664 

2006 17.682 18.386 

2007 14.294 4.945 

2008 12.459 10.450 

2009 26 10.228 

2010 41 6.831 

2011 10 10.692 

2012 3 9.267 

Total 112.827 96.676 

Fonte: TCU 

Como mencionado no capítulo 5.1.2, o período de pesquisa da tese tem início em 2003 

(ano base) e finaliza em 2005 (ano de impacto). Assim, o banco de dados efetivamente utilizado 

diminui para 94.189 observações, sendo 68.312 pertencentes ao grupo de controle (25.235, 

14.279 e 28.798 nos anos 2003, 2004 e 2005, respectivamente), e 25.877 ao grupo de tratamento 

(17.213 e 8.664 em 2004 e 2005, respectivamente). Esse número de informações é relevante no 

contexto do Proagro Mais, formando uma amostra estatisticamente significativa. Para conhecer 

a importância amostral, foi usada a fórmula do dimensionamento da amostragem pelas 

proporções e percentagens (COCHRAM, 1965): 

                                                 
86 Após realizar o filtro da época de semeadura, foi observado que a grande maioria das operações foram 

contratadas entre agosto e novembro de cada ano. Considerando o grupo de tratamento nos anos 2004 e 2005, 

95,4% e 97,1% dos produtores, respectivamente, contrataram uma operação de crédito de custeio de milho. 
87 A base de dados bruta para o estado do Paraná tem 2.400.227 observações correspondentes a 1.201.579 kb. 
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𝑛 =
𝑛0 + 1

1 +
𝑛0

𝑁

 
(52) 

Em que: 

n: tamanho da amostra; 

N: universo da amostra; 

𝑛0: tamanho da amostra para populações infinitas, cuja fórmula é: 

𝑛0 =
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2
 (53) 

Em que: 

t: valor do quantil da distribuição paramétrica “t”; 

d: o erro amostral; 

p e q: proporções fixas de 50%. 

Usando a eq.(53), obtiveram-se os parâmetros amostrais usando o número de produtores 

que contrataram Proagro Mais no ano 2004 e 2005. A população utilizada nas estimações foi 

obtida a partir do Relatório Circunstanciado do Proagro (BACEN, 2015b). No entanto, foi 

necessário realizar diversos ajustes no número populacional, pois existem várias restrições nas 

informações publicadas pelo Banco Central do Brasil (ver detalhes no APÊNDICE D). A 

Tabela 7 apresenta as características da amostra utilizada no presente trabalho:    

Tabela 7 – Características da amostra 
 

Ano 
N° operações da 

amostra 

N° operações da 

população 

Erro amostral 

(%) 

Intervalo de 

confiança (%) 

2004 17.213 43.786 0,58 95 

2005 8.664 49.521 0,96 95 

2004 17.213 43.786 0,76 99 

2005 8.664 49.521 1,26 99 
 

Fonte: TCU; BACEN (2015b) 

Como visto na tabela anterior, o total de registros representa uma amostra significativa 

no período em análise, tendo uma margem de erro muito inferior àquela geralmente utilizada 

nas análises empíricas de amostragem (3%). Assim, as inferências realizadas no trabalho 

representariam a realidade da política agrícola avaliada. Ressalta-se ainda a existência de 

variáveis relacionadas à identificação do produtor (usando códigos), da operação de crédito, do 

tipo de política de gestão de risco contratada, localização geográfica e de diversas características 

da fazenda. Esse conjunto de fatores pode ser descrito da seguinte maneira:  
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 Variável de identificação nomeada como código do registro, sem nome nem CPF para 

manter o sigilo das informações; 

 Cobertura de riscos agrícolas, que é uma variável dummy com valor 1 quando o produtor 

contrata Proagro Mais e 0 quando não contrata o programa no ano de análise;  

 Data de contratação da operação de crédito rural (dia/mês/ano);  

 Valor da operação de crédito rural (R$);  

 Tamanho da área financiada (hectares);  

 Ao dividir a variável de operação de crédito rural pelo tamanho da área financiada, foi 

criada uma nova variável que indica o valor de crédito por hectare. Essa é a variável de 

resultado nos distintos modelos aplicados no presente trabalho. Usar essa variável no 

lugar do crédito total poderia diminuir distorções que teriam como origem a redução da 

área financiada ao invés da consequência da redução do crédito por mudanças climáticas 

que afetam a produtividade agrícola, que é o gatilho do Proagro Mais; 

 Produtividade esperada (toneladas por hectare), que é o resultado da média dos últimos 

cinco anos de produtividade do agricultor familiar;  

 Grau de escolaridade do agricultor familiar – esta variável originalmente encontrava-se 

em formato de texto, indicando o nível educacional atingido. No entanto, foi realizado 

um trabalho de codificação para obter valores numéricos que possam ser incluídos nas 

análises econométricas, identificando o número de anos de estudo. Na condição de 

“analfabeto” foi codificado 0, para “primeiro grau” 6, para “segundo grau” 12, para 

“superior em andamento” 14, para “superior completo” 16, para “pós-graduação” 17, 

para “mestrado” 18, e, para “doutorado” 22; 

 Localização da propriedade rural do produtor por município e unidade da federação 

(UF). Ressalta-se que os códigos do banco de dados original foram conferidos e, em 

alguns casos, corrigidos de acordo com as informações oficiais do IBGE (IBGE, 2014). 

Adicionalmente, usando essa mesma fonte, foram acrescentadas outras variáveis de 

localização geográfica como microrregiões e mesorregiões; 

 Atividade agrícola adicional, com o fim de distinguir agricultores familiares que tenham 

outros empreendimentos agrícolas e, usando os bancos de dados das outras culturas 

produzidas no Paraná, foi gerada uma variável dummy em que 1 representa aqueles que 

no mesmo fizeram empréstimos para produção de outra(s) cultura(s) diferente(s) do 

milho. 
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5.2.2 Variáveis climatológicas 

Para identificar características climáticas nas áreas onde estão localizadas as fazendas 

dos agricultores familiares da amostra, foram procuradas informações precisas com o maior 

nível de detalhamento possível88. Assim, dentre as opções disponíveis, o site do Sistema de 

Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), desenvolvido pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Centro de Pesquisa Meteorológicas e Climáticas 

Aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas (CEPAGRI), apresenta as 

melhores informações para atingir os objetivos desta pesquisa. Foram extraídas do sistema 

Agritempo as variáveis temperatura média anual (medida em graus Celsius) e precipitação 

média anual (medida em milímetros). Vale lembrar que os dados do Agritempo são mensais.  

Inicialmente, foi planejado utilizar informações no nível de município, porém, no 

período de pesquisa a base municipal não foi precisa, pois em vários municípios não existem 

estações meteorológicas. Perante essa realidade foi decidido utilizar médias microrregionais. 

No entanto, apesar de agrupar os dados municipais, ainda existiram microrregiões sem 

registros. De um total de 39 microrregiões, não se encontraram informações meteorológicas de 

1389. Para obter um aproximado (proxy) das 13 microrregiões, estimaram-se as médias 

aritméticas dos valores de temperatura média anual e precipitação média anual dos municípios 

vizinhos, não só do estado do Paraná, mas também dos estados de São Paulo e Santa Catarina 

quando foi pertinente90. Deve se destacar que a microrregião 17 (Ibaiti) não dispõe de 

informações meteorológicas próprias, além de não haver municípios vizinhos desta 

microrregião que possuam estações meteorológicas no período de pesquisa, inviabilizado o uso 

de qualquer método de imputação. Dessa forma, nas estimações do PSM em que foram 

utilizadas variáveis climáticas o modelo (por default) automaticamente excluiu esses registros 

dos cálculos91. 

                                                 
88 O banco de dados do TCU contém registros municipais identificados. Portanto, a busca de informações 

climatológicas foi realizada visando achar essa delimitação geográfica. 
89 As microrregiões sem dados meteorológicos foram: microrregião 3 – Cianorte, microrregião 4 – Goioerê, 

microrregião 6 – Astorga, microrregião 7 – Porecatú, microrregião 12 – Faxinal, microrregião 14 – Assai, 

microrregião 15 Procópio, microrregião 17 – Ibaiti, microrregião 18 – Wenceslau Braz, microrregião 19 – 

Telêmaco Borba, microrregião 25 – Capanema, microrregião 34 – São Mateus do Sul, microrregião 39 – Rio 

Negro.  
90 A tabela com os municípios utilizados para calcular a média das microrregiões sem dados climatológicos está 

no APÊNDICE E.  
91 Considerando unicamente a amostra em 2003 e 2005, o número de observações da microrregião representou 

1,8% do total 
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5.2.3 Outros dados acrescentados na base principal 

Além do banco de microdados de operações de crédito e da base de informações 

climatológicas, foi acrescentado outro conjunto de informações, cujo objetivo foi identificar a 

produção agrícola e crédito rural dos municípios analisados, fortalecendo as diversas análises 

de impacto do Proagro Mais.  

Quanto à produção agrícola, foram adicionadas três variáveis provenientes do SIDRA 

(2015): 1) número de estabelecimentos de produtores de milho por município e ano, 2) relação 

área colhida de milho / área total de lavouras temporárias, por munícipio e ano, 3) produtividade 

do milho (ton/ha), ou seja, a quantidade produzida de milho por município (toneladas) / área 

colhida de milho (hectares). Também foi incorporada uma variável relacionada ao crédito 

agrícola de custeio. Usando informações do Anuário Estatístico de Crédito Rural (BACEN, 

2015e), obteve-se o número de contratos de crédito de custeio agrícola em cada município do 

estado do Paraná para cada ano em análise. 

 

5.3 Justificativa das variáveis utilizadas nos modelos 

A partir dos bancos de dados descritos nos capítulos anteriores, apresenta-se na Tabela 

8 o conjunto de variáveis utilizados no modelos econométricos de avaliação de impacto da 

presente pesquisa, as quais encontram-se divididas em dois grupos: as variáveis que 

representam as característica de cada produtor da fazenda e as variáveis que procuram 

identificar características regionais92, com base em critérios climatológicos (temperatura e 

precipitação), participação de crédito de custeio, área colhida, produtividade e número de 

estabelecimentos agropecuários.   

                                                 
92 A utilização de variáveis dummy para identificar municípios (ou também microrregiões) seria inviável, pois com 

399 municípios (39 microrregiões) no estado de Paraná, seria necessário identificar cada um deles com um número 

diferente, existindo inevitavelmente uma condição de ordem imposta pela dummy que poderia trazer resultados 

equivocados na geração de escores. Ao juntar diversas variáveis que representam características reais de cada 

município em relação ao contexto da pesquisa, pretende-se captar semelhanças e diferenças regionais. 
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Tabela 8 – Variáveis utilizadas nos modelos de avaliação de impacto 
(continua) 

Nome da variável Categoria Características Fonte 

CODIGO 
Características do 

produtor/fazenda 

Código de registro para cada agricultor 

familiar. 
TCU  

PROAGROM 
Características do 

produtor/fazenda 

Variável de tratamento. Variável dummy 

igual a 1 quando o agricultor familiar 

contrata Proagro Mais. 

TCU  

ANO 
Características do 

produtor/fazenda 

Variável do período de tempo que sinaliza 

o ano da contratação da operação de 

crédito de custeio da “lavoura de milho”. 

Assume o valor igual a 1 se o ano de 

contratação do crédito for 2005 e 0 se o 

ano for 2003. 

TCU  

CREDITO_HA 
Características do 

produtor/fazenda 

Variável de resultado, formada a partir da 

relação entre o valor de crédito de custeio 

de “lavoura de milho” e a área financiada 

no mesmo período: crédito custeio / área 

financiada. A unidade de medida da 

variável é R$/ha. 

TCU  

AREA_FINANC 
Características do 

produtor/fazenda 
Tamanho da área financiada (hectares). TCU  

PRODUT_ESPER 
Características do 

produtor/fazenda 

Média dos últimos cinco anos de 

produtividade do agricultor familiar 

(toneladas por hectare). 

TCU  

ESCOLARIDADE 
Características do 

produtor/fazenda 

Anos de escolaridade do agricultor 

familiar. 
TCU  

ATIV_ADIC 
Características do 

produtor/fazenda 

Variável dummy em que 1 representa 

aqueles que no mesmo ano obtiveram 

empréstimos para produção de uma outra 

(s) cultura (s) diferente (s) da “lavoura de 

milho”. 

TCU 

TEMPERATURA 
Variáveis 

regionais 

Temperatura média anual, em graus 

Celsius (°C).  
TCU  

PRECIPITACAO 
Variáveis 

regionais 

Temperatura média anual, em milímetros 

(mm). 
TCU 

ESTAB_AGROPEC 
Variáveis 

regionais 

Número de estabelecimentos de 

produtores de milho por município e ano. 

SIDRA 

(2015) 

AREA_COLHIDA 
Variáveis 

regionais 

Relação de área colhida de milho / área 

total de lavouras temporárias por 

município e ano. 

 

SIDRA 

(2015) 
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Tabela 8 - Variáveis utilizadas nos modelos de avaliação de impacto 
(conclusão) 

Nome das variáveis Categoria Características Fonte 

PRODUTIVIDADE 
Variáveis 

regionais 

Quantidade produzida de milho por 

município / área colhida de milho por 

município (ton/ha). 

SIDRA 

(2015) 

 

CONTRATOS 
Variáveis 

regionais 

Número de contratos de crédito de custeio 

agrícola em cada município do estado do 

Paraná por ano. 

BACEN 

(2015e) 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Além do código do produtor, da variável de resultado “CREDITO_HA”, da variável de 

tratamento “PROAGROM”, e, da variável do período “ANO”, existem dez covariáveis que 

serão utilizadas para gerar os escores em cada um dos PSM estimados. 

Nas próximas duas seções apresentam-se as justificativas da escolha tanto da variável 

de resultado, como das covariáveis supramencionadas.  

5.3.1 Variável de resultado  

Os trabalhos acadêmicos que tratam da avaliação de impacto de programas ou políticas 

de seguro rural e que foram mencionados na revisão de literatura (capítulo 3.2), mostraram 

diversas variáveis de impacto: produção rural, compra de insumos agrícolas, renda, nível de 

poupança, área plantada, diversificação na produção agrícola, desempenho econômico das 

fazendas e crédito agrícola ou rural, sendo esta última referenciada por três autores (CAI, 2015; 

WINTERS et al, 2010; GINÉ e YANG, 2009).  

A decisão de se optar por crédito agrícola como variável de resultado na presente tese, 

além de se considerar a revisão de literatura mencionada, se fundamentou no conceito do 

Proagro Mais: “O “Proagro Mais”, criado no âmbito do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro), tem por objetivo atender produtores vinculados ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), nas operações de custeio agrícola” 

(BACEN, 2015a, p.207). Assim, tomando como referência o objetivo principal do Proagro Mais 

e a revisão de literatura, considera-se que o montante de crédito de custeio por hectare da 

lavoura analisada é a variável de resultado idônea para o presente trabalho93.  

                                                 
93 Destaca-se que esta pesquisa está baseada em informações secundárias, portanto, as diversas análises foram 

restritas às variáveis apresentadas.  
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Como mencionado no capítulo 5.2.1, foi decidido utilizar o crédito por hectare em lugar 

do crédito total por produtor, pois a variável “padronizada” (crédito por hectare) diminui 

possíveis distorções que teriam como origem a redução de área, e não como consequência de 

mudanças climáticas, pragas e doenças94. 

5.3.2 Covariáveis 

Como mencionado, o conjunto de covariáveis usadas nas diversas regressões logit e 

probit dos modelos PSM está dividido em dois grupos. O primeiro, com origem no banco de 

dados principal (TCU), está relacionado diretamente às características socioeconômicas do 

produtor agrícola. Já o segundo procura encontrar semelhanças entre os indivíduos na base de 

diversos aspectos vinculados com a atividade agropecuária, tais como: temperatura, 

precipitação, produtividade média, número de contratos de crédito de custeio, número de 

fazendas produtoras de milho e percentual de área colhida de milho sobre a área colhida de 

todas as lavouras temporárias na região de análise. Ressalta-se que todas as covariáveis 

regionais com exceção das climatológicas foram extraídas em nível municipal, enquanto a 

abrangência das variáveis temperatura e precipitação é microrregional.  

 A ausência de trabalhos de avaliação de impacto de seguro agrícola no Brasil fez com 

que as justificativas da incorporação de cada uma das covariáveis nas diversas regressões 

dependa dos poucos trabalhos publicados internacionalmente ao respeito. No entanto, dada a 

heterogeneidade em culturas, localização geográfica e metodologias das mencionadas 

publicações, não existe um “padrão único” que sirva como guia na seleção de um conjunto 

“ótimo” de covariáveis que deveriam ser incluídas nas análises de avaliação de impacto 

quantitativo de seguro agrícola. 

 Porém, com base na literatura revisada, apresenta-se na tabela a seguir uma relação entre 

as variáveis utilizadas nesta tese e aquelas usadas em projetos de avaliação de impacto de seguro 

agrícola publicados internacionalmente. Este respaldo da fundamentação bibliográfica está 

baseado unicamente em trabalhos com modelos estatísticos cuja variável dependente foi a 

contratação (ou não) de seguro agrícola. 

 

                                                 
94 Embora os próximos capítulos estejam baseados exclusivamente na variável de resultado “CREDITO_HA”, 

também foram estimados os impactos do Proagro Mais utilizando como variável de resultado o crédito total por 

produtor agrícola no período em análise (“CREDITO”), cujos resultados apresentam-se no APÊNDICE F deste 

documento. Ressalta-se que a unidade de medida da variável “CREDITO” é Reais (BRL). 
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Tabela 9 – Respaldo bibliográfico das covariáveis usadas no trabalho 
(continua) 

Covariável Documento de referência Descrição da variável no documento de referência 

AREA_FINANC 

Awel e Azomahou (2014) Tamanho da propriedade agrícola do produtor. 

Varadan e Kumar (2012) Tamanho da propriedade agrícola do produtor. 

Goodwin et al. (2004) Tamanho da propriedade destinada a produção de trigo. 

Mishra (1996) Tamanho da propriedade agrícola do produtor. 

PRODUT_ESPER 

Mishra (1996) Valor da produção no período. 

Goodwin et al. (2004) Variação da produtividade (mensurada pelo coeficiente de variação). 

ESCOLARIDADE 

Awel e Azomahou (2014) Variável dummy, em que 1 corresponde aos indivíduos com ensino fundamental. 

Awel e Azomahou (2014) Variável dummy, em que 1 corresponde aos indivíduos com ensino médio. 

Varadan e Kumar (2012) Anos de escolaridade 

Sporri et al. (2012) 
Níveis de competência agrícola na gestão da fazenda: 1=nenhum, 2=estudos informais, 

3=estudos técnicos, 4=engenheiro de fazenda, 5=engenheiro agronômico. 
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Tabela 9 – Respaldo bibliográfico das covariáveis usadas no trabalho 
(continuação) 

Covariável Documento de referência Descrição da variável no documento de referência 

ATIV_ADIC 

Awel e Azomahou (2014) 

Número total de cabeças de gado. Neste caso, a produção pecuária é assumida como um 

indicador da diversificação de atividades econômicas, que é o foco da variável “ATIV_ADIC” 

nesta tese.  

Goodwin et al. (2004) 

 

Venda de gado. Aqui, a produção pecuária é assumida como um indicador da diversificação 

de atividades econômicas, que é o foco da variável “ATIV_ADIC” nesta tese. 

Sporri et al. (2012) 
Variável que identifica como 1 a fazenda que não tem diversificação de produtos e 0 aquela 

na qual existe diversificação. 

TEMPERATURA 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “TEMPERATURA” neste trabalho teria a mesma função de diferenciar 

os locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 

PRECIPITACAO 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “PRECIPITACAO” no presente trabalho teria a mesma função de 

diferenciar os locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 
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Tabela 9 – Respaldo bibliográfico das covariáveis usadas no trabalho 
  (conclusão) 

Covariável Documento de referência Descrição da variável no documento de referência 

ESTAB_AGROPEC 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “ESTAB_AGROPEC” no presente trabalho teria a mesma função de 

diferenciar os locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 

PRODUTIVIDADE 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “PRODUTIVIDADE” neste trabalho teria a mesma função de 

diferenciar os locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 

CONTRATOS 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “CONTRATOS” no presente trabalho teria a mesma função de 

diferenciar os locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 

AREA_COLHIDA 

Awel e Azomahou (2014) 
Os autores identificaram diferentes regiões produtivas usando variáveis dummy. Assim, a 

inclusão da variável “AREA_COLHIDA” neste teria a mesma função de diferenciar os 

locais das fazendas. 

Varadan e Kumar (2012) 

Sporri et al. (2012) 

Goodwin et al. (2004) 
Número de acres por condado. Embora esta variável não seja idêntica, “AREA_COLHIDA” 

cumpre a mesma finalidade: identificar uma região específica em termos de área.  

Fonte: resultados da pesquisa 
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6 RESULTADOS 

 

Com base na descrição do capítulo 4, pretende-se analisar o Proagro Mais por meio de 

diversas metodologias quantitativas de avaliação de impacto. Assim, nesta seção apresentam-

se os resultados do EMTT do Proagro Mais no crédito por hectare, utilizando PSM no ano de 

impacto, DID sem controle de características observáveis (x), e MMDID através de dados em 

painel e repeated cross-section95.  

 

6.1 Resultados do PSM 

De acordo com a metodologia empírica estabelecida no tópico 4.1.6, as estimações do 

EMTT usando PSM fundamentam-se em quatro diferentes métodos de pareamento, por outro 

lado, o modelo estatístico escolhido para obter os escores foi o logit bivariado.  

Considerando o ano 2005 como ano de impacto, apresentam-se na Tabela 10 as 

estatísticas descritivas das variáveis utilizadas. 

Tabela 10 – Médias e desvios padrões das variáveis utilizadas nos PSM no ano 2005 
 

Variável Média Desvio-padrão 

CREDITO_HA 81,59 45,17 

PROAGROM 0,23 0,42 

AREA_FINANC 49,47 30,80 

PRODUT_ESPER 2,60 2,25 

ESCOLARIDADE 7,63 3,31 

ATIV_ADIC 0,09 0,29 

TEMPERATURA 20,24 1,17 

PRECIPITACAO 4,10 0,64 

ESTAB_AGROPEC 1.029,51 735,88 

PRODUTIVIDADE 4,21 1,62 

CONTRATOS 1.526,68 1.118,29 

AREA_COLHIDA 0,35 0,18 

Número de observações: 36.992. 
1 O valor conjunto das observações de tratamento e controle em 2005 é 37.462. No entanto como referido no 

capítulo 5.2.2, foram retiradas 470 amostras correspondentes à microrregião 17.  

                                                 
95 Como mencionado no capítulo 5.3.1 (rodapé 94), além das estimações de impacto do Proagro Mais utilizando a 

variável resultado “CREDITO_HA”, também foram estimados os EMTT utilizando a variável “CREDITO”, cujos 

resultados se apresentam no APÊNDICE F. Em geral, as tabelas do APÊNDICE F mostram resultados semelhantes 

(sinal e significância estatística) aos resultados do sexto capítulo. A maior diferença entre ambos os resultados se 

encontra no modelo DID, pois, como será descrito no capítulo 6.2, utilizando a variável padronizada 

“CREDITO_HA”, o EMTT é positivo e significativo; no entanto, usando a variável “CREDITO” como variável 

de resultado, o EMTT foi negativo e não significativo.  
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A partir das variáveis apresentadas na Tabela 10, foi estimado o modelo logit, tendo 

como variável dependente a dummy “PROAGROM”, e como explicativas as dez covariáves 

justificadas no item 5.3. Os resultados estão apresentados a seguir na Tabela 11: 

 

Tabela 11 – Resultados do modelo logit usado para estimar o PSM no ano 2005 
 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Valor z 

AREA_FINANC 0,004 0,001 2,88*** 

PRODUT_ESPER -0,40 0,03 -15,72*** 

ESCOLARIDADE -0,04 0,004 -8,36*** 

ATIV_ADIC   -0,69 0,06 -12,35*** 

TEMPERATURA -0,15 0,01 -11,57*** 

PRECIPITACAO -0,05 0,02 -2,09** 

ESTAB_AGROPEC -0,0004 0,00002 -17,10*** 

PRODUTIVIDADE   -0,03 0,01 -2,95*** 

CONTRATOS 0.0004 0,00002 28,66*** 

AREA_COLHIDA 0,90 0,08 11,20*** 

CONSTANTE 2,58 0,31 8,10*** 

Variável dependente: “PROAGROM” 

Número de observações: 36.992 

LR χ2 = 3.170,82 

p > χ2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,0791 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com os resultados da Tabela 11, todas as variáveis consideradas para gerar 

os escores mostraram um nível de significância estatística de pelo menos 5%. Dentre essas 

variáveis, existem três que em 2005 tiveram efeitos positivos derivados da probabilidade de 

contratar o Proagro Mais junto com a operação de crédito: a área financiada pelos produtores 

de milho, o percentual de área colhida de milho no total de área colhida das lavouras temporárias 

em cada município, e, o número de contratos de custeio agrícola em cada município. Evidencia-

se que quanto maior a área destinada para a “lavoura de milho”, tanto em nível de fazenda como 

em nível de município, maior é a propensão na contratação do Proagro Mais. Além disso, o 

efeito positivo da variável “CONTRATOS” na probabilidade de contratar Proagro Mais é 

coerente com a definição do programa, pois cobre os valores dos créditos de custeio Pronaf 

adquiridos em caso de sinistralidade.  

Por outro lado, os resultados com sinal negativo na variável “PRECIPITACAO” são coerentes 

com a realidade do ano 2005, pois nesse período houve uma queda de produção decorrente de 

uma estiagem. Os resultados das variáveis “PRODUTIVIDADE” e “PRODUT_ESPER” 

indicam que, dentro da amostra, os agricultores familiares e os municípios com menor 
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produtividade esperada no ano de 2005 têm maior propensão de contratar o Proagro Mais, 

resultado coerente com a teoria microeconômica relacionada à seleção adversa no que se refere 

ao estudo da economia do seguro.  

Quanto à variável “ATIV_ADIC” os resultados mostram uma relação inversa entre a 

probabilidade de contratação do Proagro e a diversificação de atividades agrícolas, 

evidenciando que mecanismos informais de gestão de risco, como a mencionada diversificação 

(ver capítulo 1), podem substituir de certa forma a contratação de mecanismos formais. 

Finalmente, as variáveis “TEMPERATURA”, “ESCOLARIDADE” e “ESTAB_AGROPEC” 

apresentam relações negativas com a variável dummy de contratação do Proagro Mais, 

permitindo interpretar que no ano de 2005 a cultura de milho no estado do Paraná, microrregiões 

com menor temperatura, municípios com menos fazendas produtoras de milho e agricultores 

familiares com menos anos de escolaridade tiveram maiores probabilidades de contratar o 

programa avaliado.  

A partir das probabilidades estimadas no modelo logit, apresentam-se na Figura 17 as 

funções de densidade dos grupos de tratamento e controle (PROAGROM = 1 e PROAGROM 

= 0). É possível observar que existem semelhanças entre ambas as distribuições, o que 

implicaria na existência de uma área de suporte comum adequada para a comparação destes 

dois grupos.  

 

Figura 17 – Funções de densidade dos grupos de tratamento e controle, ano 2005 
Fonte: resultados da pesquisa 
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6.1.1 PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição 

Considerando a estimação dos escores obtidos através do modelo logit, apresentam-se 

os resultados e análises dos métodos de pareamento utilizados para obter o EMTT. Assim, a 

Tabela 12 apresenta os resultados do EMTT utilizando o método NNM 1-1 sem reposição.  

Tabela 12 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição, ano 2005 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

padrão 
Valor t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 76,52 -2,17 0,53 -4,07*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Tendo em vista estes resultados, nota-se que o grupo de tratamento pareado tem, em 

média, um valor de crédito de custeio de milho por hectare mais baixo que a média do grupo 

de controle em 2005. O valor t de -4,22 indica que o EMTT é significativo em um nível 

estatístico de 1%.  

O sinal do EMTT calculado segundo o pareamento NNM 1-1 (sem reposição) indica 

que, dentro da amostra utilizada, os produtores não contratantes do Proagro Mais conseguiram 

contornar a quebra de safra utilizando-se de outros mecanismos de gestão de risco agrícola. Por 

outro lado, o EMTT (em valores absolutos) apresentado na Tabela 12 é baixo comparado ao 

desvio padrão da variável “CREDITO_HA” de 2005 (4,80%), o que impediria afirmar 

categoricamente que o Proagro Mais tem menor eficácia do que outros instrumentos de gestão 

de risco, no caso de estudo analisado. Destaca-se que a área de suporte comum no pareamento 

NNM 1-1 inclui todas as 36.992 observações da amostra de 2005, como visto na Figura 18. 

 
Figura 18 – Área de suporte comum, PSM com paramento NNM 1-1 
Fonte: resultados da pesquisa 
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A figura acima mostra o histograma dos escores de propensão estimados para os grupos 

de tratamento (treated) e controle (untreated). Uma inspeção visual da figura indica que a 

condição de suporte comum é satisfeita, pois existe uma substancial sobreposição nas 

distribuições dos escores de ambos os grupos. 

Após calculado o EMTT, apresentam-se na Tabela 13 os resultados dos testes de 

qualidade (balancing test) do pareamento.  

Tabela 13 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

98,8 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 40,61 0,5 0,51 0,611 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

100 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,93 -0,0 -0,02 0,990 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

95,2 
-13,62 0,000 

Pareada 7,19 7,22 -0,8 -0,59 0,552 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,05 0,10 -20,8 

95,4 
-15,58 0,000 

Pareada 0,05 0,05 -1,0 -0,76 0,445 

        

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

84,8 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,03 -4,5 -3,22 0,001 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-75,6 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,09 2,3 1,57 0,117 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,10 5,1 

77,4 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.069,70 -1,2 -0,72 0,469 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

13,0 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 3,99 7,1 4,63 0,000 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,50 29,8 92,5 26,58 0,000 

Pareada 1805,3 1.778,60 2,2  1,31 0,182 

AREA_COLHIDA 

Não pareada 0,37 0,35 10,7 

83,9 

8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,37 1,7 1,09 0,277 

      

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18 0,000 21,10 

Pareada      43,62 0,000   2,10 

Fonte: resultados da pesquisa 
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De acordo com os resultados da Tabela 13, as amostras pareadas na maioria das 

covariáveis mostraram redução do viés, e não rejeição das hipóteses nulas no teste de médias 

entre os grupos de tratamento e controle. No entanto, na variável “PRODUTIVIDADE” foi 

rejeitada a hipótese nula de igualdade de médias. A variável “PRECIPITACAO” apresentou 

um aumento no viés, porém ainda mostra um valor do teste t que não incorre em rejeição da 

hipótese nula. Quanto ao teste conjunto, os resultados mostram uma diminuição significativa 

em χ2e no valor médio do viés, porém, ainda não foi o suficiente para gerar um valor p que não 

rejeite a hipótese nula de igualdade de médias entre os grupos de tratamento e controle.  

Dado que “PRECIPITACAO” e “PRODUTIVIDADE” afetaram negativamente a 

qualidade do ajuste do PSM, foi realizada uma nova estimação do NNM 1-1 sem ambas as 

variáveis, tentando encontrar um melhor pareamento para comparar esses resultados com os 

gerados a partir do modelo original. Assim, apresentam-se na Tabela 14 e na Tabela 15 o 

coeficiente do EMTT e os testes da qualidade do matching do modelo alternativo. 

Tabela 14 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição, ano 2005 – 

modelo alternativo 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Desvio 

padrão 
Valor t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 76,78 -2,43 0,44 -5,44*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 15 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição – modelo 

alternativo 
 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.149,93 0,000 21,10 

Pareada       18,11 0,020   1,70 

Fonte: resultados da pesquisa 
 

Como observado, ao retirar as duas variáveis que individualmente apresentaram pouca 

qualidade no pareamento, foram obtidos melhores resultados conjuntos, pois o valor χ2caiu de 

43,62 para 18,11, e, assim, o teste de médias conjunto é rejeitado ao nível de significância de 

5%. Porém, os coeficientes do EMTT entre ambos os modelos são muito próximos, mostrando 

que, apesar de o teste χ2 ter rejeitado a hipótese nula de igualdade de médias no modelo original, 

a diminuição entre sua amostra pareada e não pareada foi grande o suficiente para obter 

resultados robustos do EMTT. 
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6.1.2 PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper sem reposição 

Na estimação do EMTT utilizando este método de pareamento, é fundamental calcular 

o valor caliper, multiplicando o desvio-padrão das probabilidades geradas com o modelo logit 

pelo valor de 0,25. Assim, o caliper estimado foi 0,0396. Utilizando o valor caliper, apresentam-

se na Tabela 16 os resultados do EMTT. 

Tabela 16 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper e sem reposição, 

ano 2005 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Valor t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,60 76,71 -2,11 0,56 -3,81*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Semelhante ao caso do NNM 1-1 sem caliper, os resultados da tabela anterior mostram 

que o grupo de tratamento pareado, tem em média, um valor de crédito de custeio de milho por 

hectare mais baixo que a média do grupo de controle em 2005. O valor t de -3,81 indica que o 

EMTT é significativo em um nível estatístico de 1%. Destaca-se que a área de suporte comum 

no pareamento NNM 1-1 com caliper exclui 391 observações do grupo dos tratados (4,56%), 

como se apresenta na Figura 19. 

 
Figura 19 – Área de suporte comum, método PSM com pareamento NNM 1-1 – caliper 
Fonte: resultados da pesquisa 

                                                 
96 O valor do desvio-padrão é de 0,12. 
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A figura anterior mostra o histograma dos escores de propensão estimados para os 

grupos de tratamento no suporte comum (treated: on support), tratamento fora do suporte 

comum (treated: off support), e controle (untreated). Uma inspeção visual da figura indica que, 

a condição de suporte comum é satisfeita, pois existe uma sobreposição substancial nas 

distribuições dos escores de ambos os grupos. 

Após realizar os cálculos do EMTT, apresentam-se na Tabela 17 os resultados dos testes 

de qualidade (balancing test) do pareamento.  

Tabela 17 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper e sem reposição 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,8 
-30,27 0,000 

Pareada 41,37 41,01 1,3 1,28 0,200 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

98,2 
-31,47 0,000 

Pareada 1,97 1,96 0,8 1,02 0,310 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

94,8 
-13,62 0,000 

Pareada 7,25 7,28 -0,9 -0,61 0,539 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

95,4 
-15,58 0,000 

Pareada 0,052 0,05 -1,0 -0,73 0,465 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

94,4 
-23,20 0,000 

Pareada 20,03 20,05 -1,7 -1,16 0,245 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-18,9 
1,05 0,293 

Pareada 4,10 4,09 1,6 1,04 0,300 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,10 5,1 

76,8 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,8 1.070,60 -1,2 -0,72 0,474 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

76,2 
-6,59 0,000 

Pareada 4,07 4,04 1,9 1,23 0,217 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,50 29,8 86,2 26,58 0,000 

Pareada 1.715,6 1.766,10 -4,1  -2,44 0,015 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,370 0,35 10,7 

57,5 
8,94 0,000 

Pareada   0,371 0,36 4,5 2,81 0,005 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18 0,000 21,1 

Pareada      24,49 0,006   1,9 

Fonte: resultados da pesquisa 
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De acordo com estas informações, as amostras pareadas na maioria das covariáveis 

mostraram redução do viés, e não rejeição das hipóteses nulas no teste de médias entre ambos 

os grupos de tratamento e controle. No entanto, nas variáveis “AREA_COLHIDA” e 

“CONTRATOS”, foi rejeitada a hipótese de igualdade de médias. Em relação ao teste conjunto, 

os resultados mostram que houve uma diminuição significativa do χ2e do valor médio do viés, 

contudo, ainda não foi suficiente para gerar um valor p que não rejeite a hipótese nula de 

igualdade de médias entre os grupos de tratamento e controle. Destaca-se que o pareamento 

com caliper foi melhor em termos estatísticos que o NNM 1-1 sem caliper.  

Da mesma forma vista no processo do modelo NNM 1-1, foi realizada uma nova 

estimação removendo as variáveis com valores t não significativos, tentando assim encontrar 

um melhor pareamento para comparar esses resultados com aqueles gerados a partir do modelo 

original. É possível ver na Tabela 18 e na Tabela 19 o coeficiente do EMTT e os testes da 

qualidade do matching de um modelo alternativo que exclui as variáveis “AREA_COLHIDA” 

e “CONTRATOS”. 

Tabela 18 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper sem reposição, 

ano 2005 – modelo alternativo 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Valor t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,56 76,83 -2,27 0,54 -4,23*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 19 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 - caliper sem reposição – 

modelo alternativo 
 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 2.330,12 0,000 21,1 

Pareada       18,86 0,016   1,6 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com os resultados do novo modelo, o teste de médias conjunto seria rejeitado 

ao nível de significância de 5%. Porém, de modo semelhante ao caso do NNM 1-1, os 

coeficientes do EMTT de ambos os modelos são muito próximos, mostrando que, apesar de o 

teste χ2 não ser significativo no modelo original, a diminuição entre a amostra pareada e não 

pareada foi grande o suficiente para obter resultados robustos. 
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6.1.3 PSM com pareamento NNM 1-5 

A Tabela 20 apresenta os resultados do EMTT utilizando o método NNM 1–5 com 

reposição.  

Tabela 20 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-5 com reposição, ano 2005 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Estatística t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 76,15 -1,80 0,96 -1,88* 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Os resultados da tabela acima mostram que o grupo de tratamento pareado, tem em 

média, um valor de crédito de custeio de milho por hectare mais baixo que a média do grupo 

de controle em 2005. A estatística t de -1,88 indica que o EMTT é significativo em um nível 

estatístico de 10%. Destaca-se que a área de suporte comum no pareamento NNM 1-5, inclui 

todas as 36.992 observações da amostra de 2005. Assim, o histograma dos escores de propensão 

estimados para os grupos de tratamento e controle é igual ao visto na Figura 18, indicando que 

a condição de suporte comum foi satisfeita. 

Tendo realizados os cálculos do EMTT, apresentam-se na Tabela 21 os resultados dos 

testes de qualidade (balancing test) do pareamento.  

Tabela 21 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-5 
(continua) 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,0 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 40,3 1,7 1,67 0,095 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

97,3 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,91 1,2 1,54 0,125 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,20 7,75 -17,5 

99,6 
-13,62 0,000 

Pareada 7,20 7,20 0,1 0,05 0,958 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

98,5 
-15,58 0,000 

Pareada 0,049 0,05 0,3 0,25 0,805 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

89,1 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,02 -3,2 -2,28 0,023 
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Tabela 21 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-5 
(conclusão) 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-9,6 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,12 -1,4 -0,98 0,327 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,1 5,1 

94,0 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.063 -0,3 -0,19 0,851 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

93,8 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 4,11 0,5 0,33 0,743 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,5 29,8 95,7 26,58 0,000 

Pareada 1.805,3 1.821,1 -1,3  -0,76 0,450 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,37 0,35 10,7 

55,4 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,36 4,8 3,02 0,002 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada  3.168,18  0,000 21,1 

Pareada      24,84 0,006   1,5 
Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com estes resultados, as amostras pareadas para a maioria das covariáveis 

não rejeitaram as hipóteses nulas no teste de médias entre ambos os grupos de tratamento e 

controle. No entanto, a variável “TEMPERATURA” rejeitou a hipótese nula ao nível de 

significância de 5%, e, a variável “AREA_COLHIDA” rejeitou ao nível de significância de 1% 

o teste de igualdade de médias. Em relação ao teste conjunto, de forma semelhante aos dois 

tipos de matching anteriormente analisados, houve uma diminuição significativa do χ2 e do 

valor médio do viés. No entanto, ainda não foi o suficiente para gerar um valor p que não rejeite 

a hipótese nula de igualdade de médias entre os grupos de tratamento e controle.  

Embora o valor p do teste χ2 não apresente os valores esperados, a grande diferença 

entre os valores χ2 antes e depois do pareamento são um indicador de que as estimativas 

poderiam ser robustas. No entanto, para embasar esta constatação, foi estimado um NNM 1-5 

sem a variável com menor qualidade no matching. Dessa forma, apresentam-se na Tabela 22 e 

Tabela 23, o coeficiente do EMTT e os testes da qualidade de um modelo alternativo que exclui 

a variável “AREA_COLHIDA”. 
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Tabela 22 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-5, ano 2005 – modelo 

alternativo 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Desvio 

padrão 
Estatística t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 75,98 -1,63 0,72 -2,28** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 23 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-5 – modelo alternativo 
 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.058,31 0,000 22,3 

Pareada       8,82 0,457   1,3 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com os resultados do novo modelo, o valor χ2caiu de 24,84 para 8,82. Assim, 

o teste de médias conjunto não seria rejeitado. Porém, os coeficientes do EMTT entre ambos os 

modelos são muito próximos (-1,80 vs. -1,63), confirmando a robustez do modelo original.  

 

6.1.4 PSM usando pareamento kernel 

Para o cálculo do EMTT usando o PSM com pareamento kernel, o pacote psmatch2 abre 

a possibilidade de estimar o método utilizando cinco diferentes funções kernel: normal, 

biweight, epanechnikov, uniform e tricube (LEUVEN e SIANESI, 2003). Após realizar os 

cálculos do EMTT com o método kernel, utilizando as cinco mencionadas funções, notou-se 

que os melhores ajustes no pareamento foram obtidos com a função biweight, cujos resultados 

apresentam-se a continuação:  

Tabela 24 – EMTT a partir do PSM com pareamento kernel, ano 2005 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Estatística t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 76,76 -2,41 0,45 -5,33*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

A tabela acima mostra que o grupo de tratamento pareado tem, em média, um valor de 

crédito de custeio de milho por hectare mais baixo que a média do grupo de controle em 2005. 

O valor t de -5,33 indica que o EMTT é significativo em um nível estatístico de 1%.  
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A área de suporte comum no pareamento baseado no método kernel, inclui todas as 

36.992 observações da amostra de 2005. Assim, o histograma dos escores de propensão 

estimados para os grupos de tratamento e controle é igual ao visto na Figura 18, indicando que 

a condição de suporte comum foi satisfeita. 

Tendo realizados os cálculos do EMTT, apresentam-se na Tabela 25 os resultados dos 

testes de qualidade (balancing test) do pareamento.  

Tabela 25 – Balancing test do PSM com pareamento kernel 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,1 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 41,19 -1,6 -1,61 0,108 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

96,9 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,96 -1,4 -1,75 0,08 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

93,2 
-13,62 0,000 

Pareada 7,19 7,24 -1,2 -0,84 0,401 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

94,6 
-15,58 0,000 

Pareada 0,049 0,05 -1,1 -0,89 0,373 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,35 -29,5 

86,9 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,03 -3,9 -2,73 0,006 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-24,2 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,10 1,6 1,11 0,266 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,1 5,1 

69,0 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.048 1,6 1,03 0,302 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

89,0 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 4,09 0,9 0,60 0,549 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,5 29,8 95,7 26,58 0,000 

Pareada 1.805,3 1.820,8 -1,3  -0,76 0,446 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,37 0,35 10,7 

57,9 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,36 4,5 2,90 0,004 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18   0,000 21,1 

Pareada      30,53 0,001    1,9 

Fonte: resultados da pesquisa 
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De acordo com estes resultados, as amostras pareadas na maioria das covariáveis não 

rejeitaram as hipóteses nulas no teste de médias entre ambos os grupos de tratamento e controle. 

Contudo, as variáveis “AREA_COLHIDA” e “TEMPERATURA” rejeitaram (no nível de 

significância de 1%) o teste de igualdade de médias. Em relação ao teste conjunto, de forma 

semelhante aos pareamentos do “vizinho mais próximo”, houve uma diminuição bastante 

significativa do χ2 e do valor médio do viés, porém, o valor p ainda rejeita (em 1% de 

significância) a hipótese nula de igualdade de médias entre os grupos de tratamento e controle.  

Como mencionado nos modelos anteriores, embora o valor p do teste χ2 não apresente 

os valores esperados, a grande diferença entre os valores χ2 antes e depois do pareamento são 

um indicador de que as estimativas poderiam ser robustas. Para comprovar esta afirmação, foi 

estimado um pareamento kernel com a função biweight sem as variáveis de menor qualidade 

no matching. Assim, apresentam-se nas Tabela 26 e Tabela 27 o coeficiente do EMTT e os 

testes da qualidade de um modelo alternativo que exclui as variáveis “AREA_COLHIDA” e 

“TEMPERATURA”. 

Tabela 26 – EMTT a partir do PSM com pareamento kernel, ano 2005 – modelo alternativo 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Estatística t 

Não pareada 74,35 83,77 -9,42 0,55 -17,00*** 

EMTT 74,35 76,93 -2,58 0,44 -5,91*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 27 – Balancing test do PSM com pareamento kernel – modelo alternativo 
 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 2.866,63 0,000 21,4 

Pareada      15,53 0,050   1,9 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com os resultados do novo modelo, o valor χ2 caiu de 30,53 para 15,53, 

levando a concluir que o teste de médias conjunto seria rejeitado ao nível de significância de 

5%. Porém, os coeficientes do EMTT entre ambos os modelos são muito próximos (-2,41vs. -

2,58), confirmando a robustez do modelo original. 
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6.2 Resultados da DID 

Como análise preliminar às estimações do EMTT usando MMDID com dados em painel 

e repeated cross-section, apresentam-se nesta seção os resultados da aplicação empírica do DID 

sem pareamento.  

Seguindo o roteiro estabelecido no tópico 4.2.2, o primeiro procedimento a ser realizado 

é a formação de painéis balanceados. Assim, no período de análise 2003-2005, obteve-se um 

grupo de tratamento de 410 observações e um grupo de controle de 2.148. A partir de estas 

informações, foi construída a Tabela 28 com as estatísticas descritivas de cada um dos grupos, 

utilizando-se a variável de resultado “CREDITO_HA”.  

Tabela 28 – Média e desvio padrão dos grupos de tratamento e controle do modelo DID 

utilizando-se a variável “CREDITO_HA” 
 

Grupo Ano Média Desvio Padrão Observações  

Tratamento 2003 60,85 30,04 410 

Controle 2003 67,27 25,28 2.148 

Tratamento 2005 78,35 29,36 410 

Controle 2005 80,36 33,73 2.148 
Fonte: resultados da pesquisa 

Após conformar os painéis balanceados, é utilizada a eq.(48)  𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑇𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑖𝑡  +

𝛽𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  para gerar os resultados do estimador DID (Tabela 29). Considera-se que a 

variável de resultado 𝑌𝑖𝑡 é o “CREDITO_HA”, 𝛼 é chamada de “CONSTANTE”, 𝜌 é o efeito 

isolado do Proagro Mais -  “PROAGROM”, 𝛾 é a dummy de tempo “ANO”, e, 𝛽 o efeito do 

tratamento97. 

Tabela 29 – Resultados utilizando-se a metodologia DID  
 

Variável Coeficiente Erro Padrão  Valor t 

CONSTANTE 67,28 0,64 104,66*** 

PROAGROM   -6,42 1,60 -4,00*** 

ANO 13,08 0,90 14,39*** 

EMTT 4,42 2,27 1,95* 

N = 5.116 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,0534 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

                                                 
97 No capítulo 4.2 foi mencionado que 𝛽 representa o EMTT, no caso em que 𝐸[𝑌𝑡1

𝑇|𝐷 = 1] = 𝐸[𝑌𝑡1

𝐶|𝐷 = 1]. 

Para que essa condição seja cumprida, o contrafactual do grupo de controle deve igualar à esperança da diferença 

dos resultados observados do mesmo grupo, situação que não pode ser comprovada no DID sem pareamento. 

Portanto, o estimador do DID poderia ser equivalente ao EMTT ou ao EMT.  
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De acordo com a Tabela 29, e, considerando a variável “CREDITO_HA”, existe um 

impacto positivo e estatisticamente significativo (ao 10%) do Proagro Mais na amostra de 

produtores de milho no Paraná. Dessa forma, os produtores que optaram por contratar o Proagro 

Mais apresentaram uma maior diferença no montante de crédito de custeio (por hectare) no 

período em análise, do que aqueles que não optaram por contratar esse instrumento de gestão 

de risco agrícola. No entanto, apesar de o coeficiente do EMTT ser positivo e estatisticamente 

significativo, ele ainda é baixo em comparação ao valor médio dos desvios padrão vistos na 

Tabela 28 (representando apenas 14,93%). Esse fato poderia indicar a existência de outros 

mecanismos (formais ou informais) de gestão de risco agrícola98 utilizados pelo grupo 

contrafactual, os quais, aparentemente, foram tão efetivos quanto o Proagro Mais em minimizar 

os efeitos da queda de produção do período. Isso permitiu fazer o pagamento dos empréstimos 

adquiridos na quebra de safra, evitando, assim, a inadimplência e deixando aberta a 

possibilidade de adquirir um novo contrato de crédito de custeio na safra seguinte.  

 

6.3 Resultados do MMDIDLD 
 

Como mencionado no capítulo descritivo das metodologias, o método MMDID controla 

tanto características observadas como não observadas invariantes ao tempo. Seguindo ainda o 

roteiro do capítulo 4.3.2, o primeiro procedimento deste método é a formação de painéis 

balanceados antes de se executar ambos os processos (kernel e NNM 1-1). De acordo com a 

anterior seção, no período de análise, 2003-2005, existem 410 observações no grupo de 

tratamento e 2.148 no grupo de controle. No entanto, diferentemente do DID, no MMDIDLD 

foram excluídas treze observações referentes à microrregião 17 em cada ano (todas no grupo 

de controle), pois como mencionado no capítulo do banco de dados climatológicos, não foi 

possível extrair informações de precipitação e temperatura nessa área, o que levou à exclusão 

automática destas observações nos modelos binários (probit e logit) para o cálculo dos escores. 

Assim, apresentam-se na Tabela 30, as estatísticas descritivas dos grupos utilizados. 

Tabela 30 – Média e desvio padrão dos grupos de tratamento e controle do MMDIDLD usando 

a variável “CREDITO_HA” 

Grupo Ano Média Desvio Padrão Número  

Tratamento 2003 60,85 30,04 410 

Controle 2003 67,37 25,32 2.135 

Tratamento 2005 78,35 29,36 410 

Controle 2005 80,52 33,77 2.135 
Fonte: resultados da pesquisa 

                                                 
98A classificação dos instrumentos de gestão de risco agrícola é tratada no capítulo 1. 
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 Após conformar os painéis balanceados, apresentam-se os resultados tanto do modelo 

com matching kernel como do modelo com matching NNM 1-1. 

6.3.1 MMDIDLD com pareamento kernel 

O primeiro passo no cálculo do EMTT a partir do MMDIDLD com pareamento kernel é 

a geração dos escores mediante o modelo probit, cujos resultados estão na Tabela 31. 

Tabela 31 – Resultados do modelo probit utilizado para estimar o PSM no ano base, 

MMDIDLD 
 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Valor z 

AREA_FINANC 0,006 0,003 2,27** 

PRODUT_ESPER -0,22 0,05 -4,52*** 

ESCOLARIDADE 0,009 0,012 0,79 

ATIV_ADIC 0,13 0,128 1,03 

TEMPERATURA -0,48 0,04 -12,53*** 

PRECIPITACAO -0,22 0,09 -2,48** 

PRODUTIVIDADE -0,14 0,04 -3,44*** 

CONTRATOS -0,0001 0,00003 -3,00*** 

AREA_COLHIDA -1,66 0,22 -7,49*** 

CONSTANTE 11,58 0,82 14,10*** 

Variável dependente: “PROAGROM” 

Número de observações: 2.545 

χ2= 466,52 

p > χ2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,2076 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Como visto na tabela anterior, embora existam algumas variáveis cujos valores p não 

rejeitem a hipótese nula (H0=0), o modelo probit, no seu conjunto, apresenta significância 

estatística no nível de 1%. Este resultado indica que, as probabilidades geradas a partir do 

modelo podem ser usadas para realizar os diversos pareamentos kernel. Ressalta-se também 

que diferentemente dos modelos PSM estimados no ano de impacto, em 2003 não foi utilizada 

a variável “ESTAB_AGROPEC”, já que não existem dados que façam referência em aquele 

ano99.  

 A rotina diff desenvolvida por Villa (2012), de forma semelhante à rotina psmatch2 de 

Leuven e Sianesi (2003), disponibiliza cinco diferentes funções kernel, possibilitando que o 

PSM fosse rodado usando as cinco funções, gerando resultados do EMTT muito semelhantes. 

                                                 
99 A variável “ESTAB_AGROPEC” encontra-se unicamente no Censo Agrícola 2006, portanto, seu uso no 

presente trabalho foi restrito às estimações no ano de impacto (2005), pois esse é o ano de análise mais próximo 

do Censo. 
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Devido a esse fato, foi decidido apresentar somente os resultados da função de melhor ajuste, 

sendo esta a função uniforme (uniform).  

 Segundo os resultados do modelo, a área de suporte comum excluiu 19 observações, dos 

quais 18 eram do grupo de controle e uma do grupo de tratamento, como visto na Figura 20, a 

seguir: 

 

 
 

Figura 20 – Área de suporte comum do MMDIDLD com pareamento kernel 
Fonte: resultados da pesquisa 

 A figura anterior aponta que as diferenças entre as distribuições das observações tratadas 

e não tratadas indicam situações em que um indivíduo do grupo de controle será pareado com 

mais de um indivíduo no grupo de tratamento (ver faixa da distribuição entre 0,4 e 0,6 de 

escore). No entanto, a região de suporte comum é majoritária em relação ao número de 

indivíduos da amostra (99,25%). 

Após serem realizados os cálculos pertinentes, a Tabela 32 aponta os resultados do 

EMTT utilizando o MMDIDLD com pareamento kernel.  

Tabela 32 – EMTT utilizando o MMDIDLD com pareamento kernel 
 

Ano Grupo de tratamento Grupo de controle Valor t 

2003 60,82 68,71 -5,42*** 

2005 78,35 88,02 -6,64*** 

EMTT = -1,78 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 

 

*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 
 

De acordo com esta tabela, o EMTT calculado pelo MMDIDLD com pareamento kernel 

é negativo, porém não é estatisticamente significativo. Segundo esses resultados, não existe 

0 .2 .4 .6 .8
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Treated: On support Treated: Off support
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evidência estatística de que o Proagro Mais seja uma política predominante na gestão de risco 

dos agricultores familiares.  

Destaca-se que o EMTT mostrado na Tabela 32, difere do EMTT no sinal, como se vê 

na Tabela 29, evidenciando que no DID a condição [𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷1 = 1] =

 𝐸[𝑌𝑡1

𝐶  – 𝑌𝑡0

𝐶|𝐷1 = 0], possivelmente não foi cumprida. 

 A seguir, apresenta-se o teste de qualidade (balancing test) do MMDIDLD com 

pareamento kernel: 

Tabela 33 – Balancing test do pareamento kernel no modelo MMDIDLD 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 46,73 44,03 10,4 

56,2 
1,82 0,069 

Pareada 46,80 46,61 4,5 0,64 0,522 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,987 2,00 -1,2 

81,9 
-0,20 0,844 

Pareada 1,989 1,99 -0,2 -0,03 0,974 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,004 6,99 0,4 

-666 
0,08 0,939 

Pareada 7,007 6,92 3,2 0,47 0,636 

ATIV_ADIC Não pareada 0,082 0,05 12,7 
27,6 

2,56 0,011 

 Pareada 0,083 0,10 -9,2 -1,12 0,262 

TEMPERATURA Não pareada 20,09 21,17 -105 
94,3 

-21,14 0,000 

 Pareada 20,08 20,14 -6,0 -0,77 0,439 

PRECIPITACAO Não pareada 3,669 3,97 -69,7 
96,0 

-13,38 0,000 

 Pareada 3,668 3,68 -2,8 -0,38 0,700 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 5,08 4,52 49,6 

75,0 
9,90 0,000 

Pareada 5,08 5,23 -12,4 -1,61 0,108 

CONTRATOS 
Não pareada 1.472,1 1.229,1 25,6 

94,0 
5,09 0,000 

Pareada 1.473,2 1.458,6 1,5 0,20 0,839 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,4327 0,60 -79,1 

90,4 
-13,97 0,000 

Pareada 0,4326 0,41 7,6 1,13 0,258 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 466,52 0,000 39,4 

Pareada      7,31 0,605   5,3 

Fonte: resultados da pesquisa 
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Segundo os resultados, o teste de médias conjunto χ2 não rejeitou a hipótese nula de 

igualdade entre ambos os grupos. Por outro lado, em relação aos resultados dos testes de médias 

individuais, somente a variável “ESCOLARIDADE” apresenta menor qualidade após o 

pareamento, porém seu valor p ainda é significativo em 10%.  

 

6.3.2 MMDIDLD com pareamento NNM 1-1 

Como detalhado no item 4.3.2, após gerar os painéis nos períodos 2003 e 2005, é 

calculado o PSM no ano base utilizando um modelo logit para a obtenção dos escores (Tabela 

34)100. Ressalta-se que a amostra utilizada neste caso é aquela apresentada na Tabela 30.  

Tabela 34 – Resultados do modelo logit utilizado para estimar o PSM no ano base, MMDIDLD 

com pareamento NNM 1-1 
 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Valor z 

AREA_FINANC 0,01 0,005 2,11** 

PRODUT_ESPER -0,40 0,09 -4,34*** 

ESCOLARIDADE 0,03 0,02 1,14 

ATIV_ADIC 0,17 0,23 0,74 

TEMPERATURA -0,86 0,70 -12,18*** 

PRECIPITACAO -0,35 0,16 -2,18** 

PRODUTIVIDADE -0,32 0,07 -4,29*** 

CONTRATOS -0,0001 0,00007 -2,73*** 

AREA_COLHIDA -3,19 0,41 -7,83*** 

CONSTANTE 21,13 1,49 14,16*** 

Variável dependente: “PROAGROM” 

Número de observações: 2.545 

χ2= 467,19 

p > χ2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,2079 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Os resultados mostram que o vetor de probabilidades ou propensity score gerado a partir 

do modelo logit é estatisticamente significativo a um nível de 1%, segundo o teste conjunto χ2. 

Utilizando o mencionado vetor e o pareamento NNM 1-1 sem reposição, foi obtido o 

contrafactual do grupo de tratamento para o ano 2003. Esses indivíduos serão procurados 

também em 2005, conformando assim o painel balanceado que servirá como base para a 

                                                 
100 O modelo probit foi testado para a obtenção de escores e posterior pareamento NNM 1-1, no entanto, a 

qualidade do ajuste do PSM com o logit foi superior.  
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equação do MMDIDLD. A seguir, serão apresentados os resultados do pareamento no ano de 

2003, incluindo a área de suporte comum e a qualidade do pareamento.  

Tabela 35 – EMTT a partir do MMDIDLD com pareamento NNM 1-1, ano 2003 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Valor t 

Não pareada 60,85 67,37 -6,52 1,40 -4,63*** 

EMTT 60,85 68,58 -7,73 2,41 -3,21*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com a Tabela 35, o EMTT calculado com MMDIDLD e pareamento NNM 1-

1 apresenta um resultado negativo e significativo em 1%, indicando que o teste rejeitou a 

hipótese de igualdade de médias entre os grupos de tratamento e controle. Da região de suporte 

comum utilizada no cálculo do EMTT, foram consideradas as 2.545 observações, ou seja, 

nenhuma delas foi excluída, tal como é mostrado na figura a seguir: 

 

 

Figura 21 – Área de suporte comum do pareamento NNM 1-1, ano 2003 
Fonte: resultados da pesquisa 

 

De acordo com a Figura 21, várias observações do grupo de tratamento, especialmente 

entre os escores 0,3 e 0,6, deverão ser pareadas com os “vizinhos mais próximos, os quais, na 

sua maioria, concentram-se no intervalo entre 0 e 0,2. 

 Em relação à qualidade do pareamento, mostra-se na Tabela 36 os resultados do 

MMDIDLD com pareamento NNM 1-1 no ano base.   
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Tabela 36 – Balancing test do pareamento NNM 1-1, MMDIDLD 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 46,73 44,06 10,3 10,6 1,80 0,073 

Pareada 46,73 49,12 -9,2 -1,11 0,266 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,99 2,00 -1,4 -815,4 -0,24 0,814 

Pareada 1,99 2,17 -12,9  -1,80 0,073 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,00 6,99 0,4 -211,4 0,07 0,941 

Pareada 7,00 7,04 -1,3  -0,18 0,857 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,08 0,05 12,6 14,6 2,52 0,012 

Pareada 0,08 0,11 -10,7  -1,30 0,193 

TEMPERATURA 
Não pareada 20,09 21,17 -105 95,6 -21,14 0,000 

Pareada 20,09 20,14 -4,6  -0,60 0,552 

PRECIPITACAO Não pareada 3,67 3,97 -69,7 99,3 -13,38 0,000 

 Pareada 3,67 3,68 -0,5  -0,07 0,942 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 5,08 4,52 49,2 63,5 9,81 0,000 

Pareada 5,08 5,29 -18,0 -2,30 0,022 

CONTRATOS 
Não pareada 1.472,1 1.233,7 25,1 92,7 4,99 0,000 

Pareada 1.472,1 1.454,7 1,8 0,23 0,815 

AREA_COLHIDA Não pareada 0,43 0,61 -79,4 85,5 -14,00 0,000 

 Pareada 0,43 0,41 11,5  1,74 0,083 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 466,52 0,000 39,3 

Pareada      13,10 0,158   7,8 

Fonte: resultados da pesquisa 

Os resultados da tabela anterior evidenciam que, a pesar de existirem variáveis que 

aumentaram o viés após realizado o pareamento, o modelo no seu conjunto apresenta um teste 

de médias não significativo. Dessa forma, a hipótese nula de igualdade entre os grupos de 

tratamento e controle não foi rejeitada, confirmando o sucesso do pareamento.  

Após a confirmação dos painéis balanceados (410 observações por cada grupo em cada 

período, totalizando 1.640), foi utilizada a equação 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑇𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑖𝑡  + 𝛽𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 (eq. 

(48)) para a geração dos resultados do EMTT (Tabela 37). Considera-se que a variável de 

resultado 𝑌𝑖𝑡 é o “CREDITO_HA”, 𝛼 é chamada de “CONSTANTE”, 𝑇𝑖𝑡 é o efeito isolado do 

Proagro Mais -  “PROAGROM”, 𝑃𝑖𝑡 é a dummy de tempo “ANO”, e, 𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 é o “EMTT”. 
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Tabela 37 – Resultados usando MMDIDLD com pareamento NNM 1-1 
 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t 

CONSTANTE 68,59 1,88 36,42*** 

PROAGROM -7,74 2,66 -2,90*** 

ANO 21,48 2,66 8,06*** 

EMTT -3,98 3,77 -1,06 

N = 1.640 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,0745 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

De acordo com a Tabela 37, considerando-se a variável “CREDITO_HA”, existe um 

impacto negativo, mas estatisticamente não significativo do Proagro Mais nos produtores de 

milho no Paraná. Estes resultados, embora não confirmem a deficiência do Proagro Mais 

perante de outros instrumentos de gestão de risco agrícola, validam o fato de que o programa, 

não pode se consolidar como uma ferramenta indispensável no agronegócio brasileiro, pois 

segundo a evidência estatística, poderiam existir outros fatores que façam com que o grupo 

contrafactual, em média, não perca a possibilidade de refinanciamento em épocas de quebra de 

safra.  

Por outro lado, nota-se que o EMTT gerado a partir do MMDIDLD com pareamento 

NNM 1-1 apresenta uma diferença de R$ 8,40 (em valor absoluto) em relação ao EMTT gerado 

a partir do DID sem pareamento. De modo semelhante, o EMTT e o MMDIDLD com 

pareamento kernel difere em R$ 6,20 (em valor absoluto) do EMTT gerado com DID sem 

pareamento . Esses resultados mostram que a heterogeneidade entre os grupos de tratamento e 

controle não controlados pelo DID sem pareamento pode originar cenários distintos na 

avaliação do impacto. 

 

6.4 Resultados usando o método MMDID com dados repeated cross-section 

Os últimos resultados do EMTT a serem apresentados foram estimados utilizando a 

metodologia MMDIDRCS. De forma semelhante ao MMDIDLD, este método controla 

características observadas e não observadas invariantes ao tempo. Empiricamente, a vantagem 

desta versão no contexto desta pesquisa é o aumento significativo da amostra. 

Como visto no item 4.4,, para estimar EMTT com MMDIDRCS é necessário criar 

estatisticamente grupos de controle no ano de impacto (PSMA) e no ano base, de tratamento e 

impacto (PSMB e PSMC, respectivamente). O método de pareamento usado no cálculo dos três 
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PSM é o NNM 1-1 sem reposição. No PSMA foi utilizado o modelo com melhor ajuste (ver 

capítulo 6.1.1), que exclui duas variáveis: “PRECIPITACAO” e “PRODUTIVIDADE”101. 

Dado que todas as observações fazem parte da área do suporte comum a este modelo (ver Figura 

22), o número de observações no grupo de tratamento e controle em 2005 é de 17.158 (8.579 

em cada grupo), das quais 410 são registros em painel (2003-2005) do grupo de tratamento, 

e,825 são registros em painel do grupo de controle. Observa-se que devido ao pareamento 

inicial, o painel do grupo de controle perdeu 1.323 registros. 

 
 

Figura 22 – Área de suporte comum, PSMA, metodologia MMDIDRCS 

Fonte: resultados da pesquisa 

Após gerar o grupo de controle no ano de impacto, é feita a estimação do segundo PSM, 

considerando o grupo de tratamento de 2005 e agricultores familiares do ano base. Ressalta-se 

que os indivíduos que estiveram no ano base e depois contrataram Proagro Mais em 2004 e 

2005, ou seja, o painel utilizado no DID, foram retirados da amostra, já que eles são seus 

próprios pares. Assim, a Tabela 38 apresenta os resultados do segundo modelo logit do PSMB, 

cuja variável dependente binária assume o valor de 1 quando a observação pertence ao grupo 

dos que contrataram Proagro Mais no ano de impacto, e 0 quando a observação pertence a 

algum agricultor familiar no ano base (lembrando que no de 2003 ainda não havia sido 

implementado o Proagro Mais).  

                                                 
101 Ver Tabela 15. Os resultados do modelo logit e do balancing test deste modelo encontram-se no APÊNDICE 

G. 

0 .2 .4 .6 .8
Propensity Score

Untreated Treated



129 

 

Tabela 38 – Modelo logit do PSMB, metodologia MMDIDRCS 
 

Variáveis Coeficiente Erro padrão Valor z 

AREA_FINANC -0,01 0,0006 -18,65*** 

ESCOLARIDADE 0,018 0,004 4,25*** 

CONSTANTE -0,74 0,040 -17,97*** 

Variável dependente: “PSM” 

Número de observações: 32.169 

χ2 = 438,70 

p > χ2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,012 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Segundo a tabela acima, o modelo logit é significativo a um nível de significância de 

1%. Nota-se também que o vetor de covariáveis inclui unicamente duas variáveis da categoria 

“características do produtor/fazenda”; isto se deve ao fato de que “PRODUT_ESPER” e as 

variáveis regionais podem mudar num mesmo município/microrregião entre o ano base e o ano 

de impacto dependendo das condições climatológicas ou de mercado, o que influenciaria 

negativamente no pareamento. Além disso, foi excluída a variável “ATIV_ADIC”, pois a sua 

inclusão deteriora a qualidade do pareamento. Também foi testado um modelo com variáveis 

dummy para cada mesorregião (existem dez mesorregiões no Paraná), no entanto, os resultados 

mostraram um menor ajuste em comparação ao modelo apresentado neste capítulo.  

Utilizando os escores gerados no modelo logit, foi estimado o EMTT cujos resultados 

apresentam-se na Tabela 39. 

Tabela 39 – EMTT do PSMB, metodologia MMDIDRCS 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

padrão 
Valor t 

Não pareada 74,15 66,67 7,48 0,42 17,87*** 

EMTT 74,15 67,61 6,54 0,57 11,46*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 

Número de observações do ano de impacto: 8.169 

Número de observações do ano base: 24.000 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Nota-se que existe uma diferença positiva e estatisticamente significativa ao nível de 

1% entre os valores médios do crédito por hectare no grupo de tratamento entre 2003 e 2005. 

Por outro lado, a amostra usada no pareamento exclui as 410 observações do painel de 

tratamento no ano de impacto e no ano base, além das 825 observações do painel de controle 

no ano base. Serão apresentados a seguir os testes de qualidade do PSM e o histograma da 

região de suporte comum.   
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Tabela 40 – Balancing test PSMB, metodologia MMDIDRCS 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,49 47,63 -27,2 99,8 -18,79 0,000 

Pareada 40,49 40,50 -0,0 -0,05 0,963 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,21 7,11 3,5 -81,9 2,77 0,006 

Pareada 7,21 7,39 -6,3 -3,81 0,000 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 454,56 0,000 15,3 

Pareada      14,57 0,001   3,2 
Fonte: resultados da pesquisa  

Segundo a Tabela 40, o teste de médias conjunto é rejeitado ao nível de significância de 

1%, no entanto, a diminuição do valor χ2 indica uma melhora considerável entre os grupos de 

tratamento e controle após o pareamento. 

 
 

Figura 23 – Área de suporte comum, PSMB, metodologia MMDIDRCS 

Fonte: resultados da pesquisa 

Após retirar-se do ano base tanto a amostra pareada no PSMB, como os registros do 

painel do grupo de tratamento e controle, estima-se o último PSM (PSMC), utilizando os valores 

pareados do grupo de tratamento em 2005 (sem os registros do painel), calculados no PSMA. 

De forma semelhante ao PSMB, a variável dependente do logit (“PSM”) assume o valor de 1 

quando a observação pertence ao grupo que contrataram Proagro Mais no ano de impacto, e o 

valor de 0 quando a observação pertence a algum agricultor familiar no ano base. Os resultados 

do logit são apresentados na Tabela 41.  
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Tabela 41 – Modelo logit do PSMC, metodologia MMDIDRCS 
 

Variáveis Coeficiente Erro padrão Valor z 

AREA_FINANC -0,01 0,0006 -22,85*** 

ESCOLARIDADE 0,05 0,005 10,87*** 

CONSTANTE -0,47 0,044 -10,50*** 

Variável dependente: “PSM” 

Número de observações: 23.585 

χ2 = 765,09 

p > χ2  = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,0256 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

Segundo os resultados anteriores, verifica-se que tanto as covariáveis como o modelo 

no seu conjunto são significativos ao nível estatístico de 1%. Assim, foram utilizadas as 

probabilidades geradas no logit para encontrar os pares do grupo de tratamento por meio do 

método NNM 1-1 sem reposição, tal como foi realizado no PSMA e PSMB. Os resultados do 

EMTT e da qualidade do pareamento estão na Tabela 42 e na Tabela 43. 

Tabela 42 – EMTT do PSMc, metodologia MMDIDRCS 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

padrão 
Valor t 

Não pareada 76,92 66,17 10,74 0,43 25,16*** 

EMTT 76,92 66,88 10,03 0,57 17,66*** 

Variável de resultado: “CREDITO_HA” 

Número de observações do ano de impacto: 7.754 

Número de observações do ano base: 15.831 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

  

Tabela 43 – Balancing test do PSMC, metodologia MMDIDRCS 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,77 51,31 -35,5 89,6 -23,28 0,000 

Pareada 40,77 39,68 3,7 3,59 0,000 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,31 6,96 12,3 83,85 9,08 0,000 

Pareada 7,31 7,38 -2,2 -1,26 0,206 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 783,89 0,000 23,9 

Pareada   15,39 0,000   2,9 
Fonte: resultados da pesquisa  
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O EMTT é positivo e estatisticamente significativo a 1%, indicando um aumento médio 

de crédito por hectare entre 2003 e 2005 no grupo de controle. Por outro lado, embora exista 

rejeição da hipótese nula de igualdade entre os grupos de tratamento e controle, o valor do χ2 

diminuiu notoriamente antes e depois do pareamento. Além disso, todas as informações 

formaram parte do suporte comum, sendo que as distribuições entre o grupo de tratados e não 

tratados foram próximas.  

  
  

Figura 24 – Área de suporte comum do PSMC, metodologia MMDIDRCS 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 Após estimados os três PSM, obtiveram-se três pseudo-painéis gerados 

probabilisticamente. Nestas bases foram anexadas as observações que fazem parte dos painéis 

no tratamento e controle, tendo como resultado o banco de dados final do MMDIDRCS utilizado 

na atual pesquisa. 

 O número de informações por grupo em cada período é de 8.579, totalizando as 34.316 

observações. Assim como no caso do DID e MMDIDLP, após terem sido formados os painéis, 

foi utilizada a equação 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑇𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑖𝑡  + 𝛽𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 (eq. (48)) para a geração dos 

resultados do EMTT. Considera-se que a variável de resultado 𝑌𝑖𝑡 é o “CREDITO_HA”, 𝛼 é 

chamada de “CONSTANTE”, 𝑇𝑖𝑡 é o efeito isolado do Proagro Mais -  “PROAGROM”, 𝑃𝑖𝑡 é 

a dummy de tempo “ANO”, e, 𝑇𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 é o “EMTT”. 
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Tabela 44 – Resultados do MMDIDRCS 
 

 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t 

CONSTANTE 66,50 0,38 175,19*** 

PROAGROM 0,19 0,54 1,46 

ANO 10,07 0,54 19,14*** 

EMTT -2,59 0,76 -4,23*** 

N = 34.316 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,0160 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

O coeficiente negativo e estatisticamente significativo (1%) do EMTT apresentado na 

Tabela 44, é coerente com os resultados das modalidades do PSM no ano de impacto. Dessa 

forma, nota-se novamente que considerando a amostra utilizada, o Proagro Mais não pode se 

consolidar como uma ferramenta indispensável na gestão de risco do agronegócio, pois a 

evidência estatística sugere a existência de outros fatores que contribuem para a minimização 

do risco agrícola no grupo contrafactual, o que incidiria numa maior probabilidade de 

refinanciamento em épocas de quebra de safra.  

Um resumo deste capítulo em forma de tabela traz, a seguir, todos os resultados do 

EMTT. 

Tabela 45 – Resumo dos resultados do EMTT do Proagro Mais nos agricultores familiares, 

variável “CREDITO_HA” 
 

Metodologia de avaliação de impacto EMTT 

PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição, ano 2005 -2,17*** 

PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper e sem reposição, ano 2005 -2,11*** 

PSM com pareamento NNM 1-5 com reposição, ano 2005 -1,80* 

PSM com pareamento kernel, ano 2005 -2,41*** 

DID sem pareamento 4,42* 

MMDIDLD com pareamento kernel -1,78 

MMDIDLD com pareamento NNM 1-1 -3,98 

MMDIDRCS  -2,59*** 

*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 
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Considerando como unidade de medida a variável “CREDITO_HA”, a maioria dos 

resultados da Tabela 45 evidenciam que, considerando a amostra utilizada, o Proagro Mais 

poderia não ser uma política preponderante na gestão de risco dos agricultores familiares. Nota-

se também que o resultado do DID sem pareamento é o único com sinal positivo e 

estatisticamente significativo (ao 10%), o que além de evidenciar a ausência de um 

contrafactual apropriado, pode indicar que o estimador do DID na realidade é o EMT em lugar 

do EMTT como no resto das metodologias. 

 Os resultados da pesquisa divergem da hipótese levantada no capítulo introdutório, 

assim como da fundamentação econômica. No entanto, a partir destes resultados, abre-se uma 

importante discussão sobre a validade e eficiência das ferramentas públicas de gestão de risco 

existentes no Brasil, que será abordada brevemente no próximo capítulo deste trabalho, mas 

poderá continuar em futuras pesquisas. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados dos modelos econométricos indicaram que, uma amostra dos produtores 

de milho no estado de Paraná que fazem parte do Pronaf e contrataram Proagro Mais como 

ferramenta de gestão de risco no período 2003-2005, em média, não apresentaram montantes 

maiores de crédito agrícola que a amostra de agricultores familiares que não contrataram tal 

recurso. Este resultado rejeita a hipótese nula levantada no capítulo introdutório, mas também 

abre a discussão sobre os motivos pelos quais os produtores sem visível proteção da sua lavoura, 

após um período de dois anos de quebra de safra, conseguem manter níveis maiores de dívida 

agrícola para custeio do próximo ano safra. Diante desta realidade, inicia-se a discussão sobre 

os possíveis motivos que estariam por trás do fenômeno derivado dos resultados da pesquisa.  

 Como parte das possíveis justificativas para os resultados, inicia-se com a descrição dos 

instrumentos de minimização de sinistros agrícolas apresentados no capítulo introdutório, pois 

supõe-se que uma parte da amostra teve acesso a algum instrumento formal ou informal de 

gestão de risco. No entanto, as variáveis disponíveis no banco de dados não conseguiram captar 

tais efeitos. 

 Considerando que no período analisado houve uma queda de produção do milho no 

Paraná (ver Figura 16, item 5.1.2), foca-se inicialmente em instrumentos que consigam lidar 

com a perda de produção agrícola. Neste sentido, para a região e lavoura analisadas existem 

basicamente duas ferramentas além do Proagro Mais: os seguros privados, com e sem 

subvenção do PSR, e os mecanismos de securitização ou renegociação das dívidas rurais.  

 A utilização de seguros privados por parte dos produtores de milho no período 

determinado pode ser considerada uma opção válida na gestão de risco, já que, segundo a 

SUSEP (2015), entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005 foi contratado um prêmio total de 

R$ 12,55 milhões (valor nominal) no estado do Paraná para os ramos relacionados com seguro 

agrícola102. Esse valor está distribuído em três seguradoras: Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil com 63,03% (R$ 7,91 milhões), Mapfre Seguros Gerais S.A com 34,19% (R$ 4,29 

milhões) e Zurich Minas Brasil Seguros com 2,78% (R$ 349 mil). Ressalta-se que os valores 

apresentados se referem à soma dos prêmios coletados em todas as culturas, no entanto, devido 

                                                 
102 Código 1101, 1102 e 1161. 
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à importância do milho na produção agrícola do estado (Figura 13), assume-se que uma porção 

importante desses valores foi destinada à lavoura analisada no presente trabalho103.  

 Embora os montantes de prêmio para seguro agrícola no estado do Paraná apresentem 

uma magnitude importante, destaca-se que antes de 2005 não existia a subvenção do prêmio do 

PSR, portanto, os agricultores familiares que desejavam segurar sua lavoura tinham que pagar 

100% do custo do seguro. Além disso, segundo informações oficiais do PSR (2015), no 

primeiro ano de funcionamento do programa (2005) não houve subvenção do milho no Paraná.  

 Considerando que no período em análise não houve subvenção do seguro privado e que 

a amostra utilizada no estudo de caso está restrita aos agricultores familiares com crédito 

Pronaf, torna-se improvável que uma grande parcela dos produtores de milho que não 

contrataram Proagro Mais no período em análise, tenham contratado um seguro agrícola 

privado com altos custos.  

 O segundo mecanismo vinculado com a gestão de risco em épocas de baixa 

produtividade é a securitização ou renegociação das dívidas. De acordo com Uqbar (2015), 

define-se a securitização como o processo em que determinado ativo, praticamente inegociável, 

é transformado em um título mobiliário negociável no mercado financeiro, no qual terá maior 

liquidez. Ressalta-se que nesse processo o risco inerente ao ativo é repassado ao investidor. 

 Segundo Távora (2014), as renegociações das dívidas rurais têm lugar quando a 

ocorrência de determinados fatores excepcionais, que justificariam o tratamento diferenciado 

na concessão do financiamento rural. De acordo como mesmo autor, os principais fatores 

podem ser os seguintes: 1) choques externos que impedem a exportação para determinados 

países, seja por restrições fitossanitárias ou fatores políticos, 2) descontinuidade na política 

cambial, que por exemplo gere escassez de dólares na economia, 3) política monetária e fiscal 

erráticas, como as ocorridas nos anos oitenta, 4) choques internos por catástrofes naturais como 

seca, geadas, enchentes, e, 5) outros aspectos macroeconômicos e de política externa, como a 

imposição de barreiras não-tarifárias por países comparadores, interferência na importação e 

assinatura de acordos regionais que modificam a dinâmica produtiva, como foi o caso do 

Mercosul. 

 A securitização das dívidas foi a solução encontrada pelo governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso para resolver o problema do endividamento dos produtores no 

                                                 
103 Existe estrito sigilo nos dados históricos por parte das seguradoras privadas. Além disso, a máxima 

desagregação de informações no sistema de estatísticas da SUSEP é a categoria geral de “seguro agrícola”.  
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início dos anos 90, pois essa política, além de restaurar a liquidez do setor, deveria combater a 

alta taxa de inadimplência que, por sua vez, gerava maior restrição aos novos empréstimos para 

os produtores rurais. Assim, a securitização das dívidas agrícolas foi um plano de renegociação 

das dívidas rurais brasileiras e abrangeu todas as instituições financeiras participantes do 

Sistema Nacional de Crédito Rural. Esta política foi autorizada por meio da Lei N°. 9.138, de 

29 de novembro de 1995 (SILVESTRINI e LIMA, 2011). Segundo Távora (2014), este 

instrumento de política agrícola tem gerado uma ampla legislação ao respeito, pois o Estado 

tem deferido anualmente amplas renegociações das dívidas, as quais têm sido tratadas em vinte 

e uma leis nos últimos dez anos. 

 A análise da renegociação das dívidas rurais no contexto deste trabalho está vinculada 

com a variável de resultado, que é o crédito por hectare dos produtores de milho que estão 

enquadrados na linha Pronaf. Neste sentido, a primeira lei que tratou sobre as dívidas dos 

pequenos produtores rurais foi a Lei N° 10.696 de 2 de julho de 2003104. Essa Lei, para efeitos 

do Pronaf, alongou o prazo de pagamento por dez anos, com dois anos de carência, além de 

rebate de 8,8% sobre o saldo devedor. Ainda no ano de 2003 foi aprovada a Lei N° 10.823 de 

22 de dezembro de 2003, que no ano correspondente ao Pronaf ampliou o prazo de adesão à 

renegociação das dívidas para o 31 de maio de 2004, sendo que o prazo segundo a Lei N° 10.696 

era de 90 dias. Posteriormente, segundo a Lei nº 11.011 de 20 de dezembro de 2004, o risco 

dos financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 

a beneficiários do Pronaf105 a partir do 1° de julho de 2004, devem assumidos integralmente 

pelos respectivo Fundo Constitucional em fase da introdução do art. 6° da Lei n° 10.177 de 

2001 (TÁVORA, 2014). 

 Como visto no anterior parágrafo, as operações do Pronaf outorgadas ou vigentes no 

período analisado neste trabalho enquadraram-se na política de renegociação de dívidas rurais 

de acordo com as Leis N°10.696 e 10.823. Esse fato poderia ter permitido que vários 

agricultores familiares que sofreram impactos negativos pela quebra de safra do período não 

tivessem problemas de inadimplência com as instituições financeiras, mantendo o 

endividamento agrícola nos períodos seguintes. 

                                                 
104 Essa lei além de tratar o Pronaf, também considerou o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 

(Procera) e as operações realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT). 
105 Grupos "B", "A/C", Pronaf-Semi-árido e Pronaf-Floresta. 
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 Até este ponto, as pressuposições de fatores que poderiam ter influenciado a tomada de 

crédito agrícola no grupo contrafactual da pesquisa estão baseadas no risco de queda de 

produtividade, que está interligado especialmente com aspectos climatológicos. No entanto, a 

variação na produtividade agrícola é somente um dos vários riscos que produtores e instituições 

financeiras devem confrontar no âmbito agrícola. Do ponto de vista dos fazendeiros, existem 

cinco diferentes riscos a serem considerados no mercado rural (SCHAFFNIT-CHATTERJEE, 

2010; HARWOOD et al., 1999):  

1. Risco de produção, que está relacionado às variações na produtividade agrícola e na 

produção pecuária, consequência de um conjunto de fatores que não podem ser 

controlados pelos fazendeiros como: seca, temperaturas extremas, granizo, pragas e 

doenças. As mudanças tecnológicas cumprem um papel importante no risco de 

produção, pois por um lado podem melhorar a eficiência, mas também podem gerar 

resultados fracos na produção, especialmente em curto prazo.  

2. Risco de preço ou de mercado, que está associado com variações nos preços do 

produto final ou no preço dos insumos que fazem parte do processo produtivo. 

Harwood et al. (1999) consideram que, o risco de preço envolve tanto aspectos do 

mercado internacional como do mercado interno, portanto, a renda do produtor 

poderia ser afetada por acontecimentos ocorridos em lugares distantes da 

localização da fazenda do indivíduo. 

3. Risco institucional, definido como o resultado da mudança em políticas e regulações 

que afetam a agricultura, por exemplo: mudanças na legislação sobre o uso de 

pesticidas, na legislação ambiental, ou mudança na política de impostos, subsídios, 

e crédito do setor.  

4. Risco financeiro, referente à forma como o produtor ou a empresa agrícola obtém 

recursos para viabilizar suas operações. Este risco está sujeito a condições diversas, 

por exemplo: disponibilidade de linhas de crédito agrícola, taxas de juros, tipo de 

cambio, etc.  

5. Risco humano, que diz respeito a mudanças negativas na situação pessoal dos 

produtores rurais, como: morte, divórcio, lesão corporal, etc.  

 Nota-se que o produtor rural está exposto a uma série de fatores que podem afetar o 

desempenho da sua lavoura, mas também que o obrigam a tomar medidas de gestão apropriadas, 

dependendo de qual tipo de risco está afetando negativamente seu desempenho econômico. 

Porém, aqui foi avaliada a funcionalidade do Proagro Mais perante uma quebra de safra na 
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produção106, sendo que, poderiam existir outros riscos (e instrumentos de gestão) que 

estivessem interferindo nos resultados. Ressalta-se que dentre os cinco tipos de riscos 

apresentados, os riscos de preço e produção são considerados os mais importantes na agricultura 

(SCHAFFNIT-CHATTERJEE, 2010). Esta afirmação é o ponto de partida para discutir a 

viabilidade do Proagro Mais como ferramenta idônea na gestão do risco agrícola no Brasil, pois, 

dado que ele cobre somente perdas na produção, pode existir um considerável percentual de 

agricultores familiares que, embora contratem o mencionado mecanismo, poderiam não 

executá-lo quando a natureza do sinistro vem do preço de mercado.   

 Ao analisar o período da pesquisa no capítulo 5, foi mostrado que entre 2003 e 2005 

houve uma queda de produção decorrente do impacto da seca que assolou a região Sul. No 

entanto, o risco de preço também esteve presente no mesmo período, como se pode confirmar 

na Figura 25: 

 

Figura 25 – Preço médio à vista da saca de 60 quilos de milho no estado do Paraná. Período 

2002-2010 
 

Fonte: CEPEA (2016) 
 

Nota: * Valores reais para dezembro 2010, calculados a partir do IGP-DI (IPEADATA, 2015). 

A tendência histórica mostrada na Figura 25 sinaliza que houve de fato uma queda de 

32,95% no preço médio da saca do milho no estado do Paraná107entre dezembro de 2003 e 

                                                 
106 A análise do Proagro Mais sobre a quebra de produção do milho no Paraná, foi baseada no mecanismo de 

indenização da mencionada ferramenta de gestão de risco agrícola.  
107 Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), a especificidade do produto 

considerado é: milho amarelo semi-duro, tipo 2, de odor e aspectos normais, em bom estado de conservação, livre 

de bagas de mamona e outras sementes prejudiciais e insetos vivos, duro ou semiduro, com umidade de até 14%, 

teor de impurezas máximo de 1% na peneira 3mm, máximo de 6% de grãos ardidos ou brotados e livre de grãos 

mofados e até 12% de grãos quebrados, partidos ou chochos. 
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dezembro de 2005 no preço à vista. Assim, existe a possibilidade de as lavouras dos agricultores 

familiares das áreas geográficas em análise terem sido afetadas não somente pelas variações na 

produção, mas também pelas variações no preço por produto. 

 Caso o fator principal na queda de produção tivesse sido a diminuição do preço do milho 

no período em análise, os agricultores familiares poderiam ter usado ferramentas públicas ou 

privadas cuja função é minimizar o risco de mercado, como os mecanismos de apoio à 

comercialização da agricultura familiar CAAF, CGCAF, CAEAF108, ou mecanismos informais, 

como a diversificação de atividades econômicas109. Neste caso, se dentro da amostra utilizada 

na pesquisa houverem agricultores familiares que não contrataram Proagro Mais e foram 

atingidos pelo risco de preço, eles poderiam ter superado o período de queda sem incorrer em 

perdas maiores e inadimplência nos créditos de custeio usando estes outros mecanismos citados. 

Desta forma, os resultados obtidos no capítulo anterior seriam coerentes com esta realidade. 

 Como foi visto, o produtor não está isento de confrontar mais de uma variedade de riscos 

agrícolas em uma mesma safra. Isto faz com que instrumentos como o Proagro Mais, que estão 

focados somente na gestão de um único risco, possam ser insuficientes perante das 

necessidades. Esta problemática obriga a revisão do enorme subsidio do governo de uma 

política pública que, em alguns casos, pode não atingir seu objetivo, visando substituí-la por 

um instrumento de gestão universal dos riscos agrícolas.  

 Como mencionado ao longo do texto, o Proagro Mais possui um mecanismo de 

indenização semelhante aos mecanismos dos seguros de custeio e produtividade, no entanto, 

para cumprir sua função social de proteger universalmente aos pequenos produtores agrícolas 

do Brasil, precisa adicionar um mecanismo de proteção ao risco de mercado. Desta forma, uma 

possiblidade para que o Proagro Mais consiga satisfazer a cobertura de risco do seu público 

alvo é mudar o atual método de indenização para um esquema semelhante ao seguro de 

faturamento, controlando, assim, ambos os principais riscos do setor. Essa mudança na estrutura 

da proteção teria que estar interligada com aspectos operacionais da própria gestão de risco 

agrícola, cujo organismo executor deveria ser o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) em conjunto com diversas entidades públicas e privadas.  

                                                 
108 Os dados históricos da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016) mostram que não 

existiram investimentos no CDAF na cultura de milho no Paraná entre 2003 e 2005. Por outro lado, o PGPAF e 

CPR Estoque foram políticas implementadas após o período de pesquisa do presente trabalho. 
109 Outros mecanismos como o seguro de receita e faturamento agrícola não podem ser incluídos neste grupo pois, 

segundo Brisolara (2013), a sua implementação foi posterior ao período de pesquisa da tese (2010 e 2011 

respectivamente). 
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Finalmente, apresentam-se algumas recomendações decorrentes da discussão realizada 

neste capítulo: 

 É fundamental identificar os riscos agrícolas e ferramentas de gestão que existem no 

Brasil, dividindo as análises por área geográfica (estados, mesorregiões, microrregiões 

e municípios), cultura, época de semeadura e tipo de produtor. No presente trabalho, 

com base em evidências bibliográficas, foram sugeridos alguns instrumentos que 

possivelmente substituíram, ou talvez melhoraram os resultados da gestão do risco 

agrícola nos agricultores familiares produtores de milho que não contrataram Proagro 

Mais no Paraná. No entanto, cabe ao MAPA realizar um trabalho de campo extenso, 

levantando informações primárias e apresentando formalmente a realidade atual da 

gestão de risco no agronegócio brasileiro à sociedade. 

 Após a identificação dos riscos e levantamento de dados, é necessário unificar 

informações públicas e privadas, mantendo o sigilo necessário, mas transparecendo os 

dados para que a comunidade científica e o mercado do agronegócio brasileiro possam 

realizar estudos e análises bem fundamentados; 

 A partir das bases de dados utilizadas, seria importante avaliar se as políticas públicas 

de gestão de risco agrícola precisam de mudanças estruturais, com o fim de obter 

resultados acordes com o investimento realizado, pois, como visto nos dois primeiros 

capítulos do trabalho, no Proagro Mais existe um investimento de bilhões de reais sem 

ter um claro retorno econômico ou social. 

 

 

 

 

  



142 

 

  



143 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa traz um panorama de diversas análises sobre a importância do Proagro 

Mais como política agrícola de gestão de risco. A partir de um banco de microdados e utilizando 

diversas metodologias quase-experimentais de avaliação de impacto quantitativa, pode-se 

comprovar que uma amostra de agricultores familiares contratantes do Proagro Mais, de 

maneira geral, não apresentou impactos significativos no montante de crédito agrícola por 

hectare, isto em comparação à amostra de agricultores familiares que não optaram por contratar 

esta ferramenta. 

 Este documento é pioneiro no âmbito acadêmico não somente em realizar a avaliação 

de impacto de um programa relacionado ao seguro rural no Brasil, mas também em avaliar 

formalmente o Proagro Mais como instrumento de gestão de risco. Desta forma, as referências 

bibliográficas e metodológicas seguiram padrões internacionais, o que trouxe desafios tanto na 

busca e refinamento das informações como na pesquisa das metodologias mais apropriadas para 

o tipo de informação disponível. 

Quanto aos modelos econométricos utilizados, houve um esforço significativo para 

mostrar os resultados por diversas vias, seja a partir do pareamento no ano de impacto, seja a 

partir de regressões com dados em painel ou repeated cross-section, ou a partir da combinação 

dessas duas abordagens. No total, foram obtidos resultados usando oito diferentes 

metodologias, destacando-se a implementação empírica do MMDIDRCS, que tem sido pouco 

abordado em trabalhos da área, mesmo em âmbito internacional. 

Ressalta-se que pela própria natureza da base de dados não houve possibilidade de criar 

variáveis e/ou coletar diretamente as informações da pesquisa. Este fato impossibilitou que se 

conhecesse com exatidão as escolhas dos produtores em relação aos diversos instrumentos de 

gestão rural. No entanto, as estimações econométricas foram claras em confirmar que no caso 

específico da amostra trabalhada, a existência do Proagro Mais não é um fator fundamental na 

gestão do risco de produção da lavoura de milho no Paraná. Assim, os resultados da pesquisa 

podem ser considerados como o início de uma ampla discussão de política pública, que tenha 

como fim identificar a utilidade de cada uma das ferramentas de gestão de risco agrícola no 

Brasil diante dos riscos existentes em cada região e cultura.  

Os resultados do trabalho rejeitaram a hipótese nula levantada no capítulo introdutório, 

sugerindo que o Proagro Mais não é um instrumento indispensável na agricultura familiar em 
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épocas de quebra de safra, portanto seus contratantes não apresentariam melhores condições na 

tomada do crédito de custeio agrícola (em comparação com o contrafactual) após um período 

de queda na produção ou preço do produto em análise. Ressalta-se que estes resultados indicam 

a realidade de uma amostra específica de produtores de milho em Paraná no período 2003-2005, 

portanto, as condições dos agricultores familiares e os impactos do Programa em outros 

períodos, regiões ou culturas estão fora do escopo desta Tese e poderiam apresentar diferentes 

resultados. Desta forma, é fundamental esclarecer que as estimações apresentadas e discutidas 

nos capítulos 6 e 7 indicam a realidade de um estudo de caso específico, e não podem ser 

tomadas como um indicador geral do comportamento e eficiência do Progro Mais.  

É preciso reconhecer, entretanto, que a análise conduzida nesta tese se configura como 

uma primeira abordagem quantitativa da influência e importância do Proagro Mais no mercado 

e na gestão de risco agrícola do país. Portanto, torna-se fundamental que pesquisadores do 

entorno público ou privado continuem analisando esta problemática, pois, como referido em 

vários momentos ao longo do texto, o fato de uma única política pública receber bilhões de 

Reais por ano merece, no mínimo, uma maior atenção por parte da comunidade acadêmica do 

país. 
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APÊNDICE A – Mecanismos de gestão de risco na agricultura  

 

Tabela 46 – Mecanismos de gestão de risco na agricultura 

 

 

Mecanismos informais 

Mecanismos formais 

Baseados 

no 

mercado 

Mecanismos 

públicos 

Mecanismos 

EX - ANTE 

 Evitar atividades com os maiores 

riscos 

Contratos 

futuros e 

de opções 

 Serviços de 

educação na gestão 

de riscos 

 Diversificação do tipo de produção 

agrícola 

 Diversificação das fontes de renda 

familiar 

 Disponibilidade imediata de dinheiro 

(liquidez)  
 Sistemas de 

gerenciamento de 

pragas e doenças  Adopção de técnicas avançadas de 

produção: irrigação, uso de variedades 

resistentes, etc.  

Seguro 

agrícola  Compartilhamento informal de risco 

com outros produtores, por exemplo: 

transferência de recursos entre 

membros de um grupo de produtores 

ou uma comunidade. 

 Construção de 

infraestrutura 

Mecanismos 

EX - POST 

 Venta de ativos como terra ou gado. 

Crédito 

agrícola 

 Prorrogação e/ou 

perdão de dívidas 

 Mudança para outra atividade 

econômica. 

 Transferências de 

recursos diante de 

catástrofes 

 

Fonte: The World Bank (2005) 
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APÊNDICE B – Mecanismos de apoio à comercialização  

 

Compra Direta da Agricultura Familiar - CDAF 

A CDAF é um instrumento do Programa da Aquisição de Alimentos - PAA, 

operacionalizado pela CONAB, cuja finalidade é garantir, com base nos preços de referência, 

a compra de produtos agropecuários diretamente dos agricultores familiares enquadrados no 

Pronaf. Os preços de referência situam-se em uma faixa intermediária entre os preços mínimos 

e os preços de mercado, e são calculados através de uma metodologia desenvolvida pela 

CONAB. Os produtos enquadrados neste instrumento são: arroz, castanha-de-caju, castanha-

do-brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo, trigo, leite em pó integral e farinha de trigo, 

ou outros que sejam previamente autorizados pela CONAB. O instrumento é ativado quando o 

preço de mercado estiver abaixo dos preços de referência.  

 

Contrato de Garantia de Compra da Agricultura Familiar – CGCAF 

 O CGCAF, mecanismo operacionalizado pela CONAB, tem por objeto incentivar a 

produção agropecuária e promover a sustentação de preços para atendimento aos agricultores 

familiares enquadrados no Pronaf, mediante a garantia do direito (mas não a obrigação) de 

compra da sua produção, respeitando o limite máximo de R$2.500,00 por beneficiário segundo 

estabelecido no artigo 5to. do Decreto 4.722/03. O contrato é feito no plantio e a data de 

vencimento coincide com a colheita. Os produtos amparados são os seguintes: arroz, castanha-

de-caju, castanha do brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo e trigo. 

 

Compra Antecipada da Agricultura Familiar – CAAF 

O CAAF que é um mecanismo operacionalizado pela CONAB, tem como objetivo 

incentivar a produção agropecuária e promover a sustentação de preços na agricultura familiar, 

em conformidade com o art. 19 da Lei nº 10.696, de 02/07/03, com o Decreto nº 4.772, de 

02/07/03, e com a Resolução MESA/Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos nº 

01, de 31/07/03. A natureza da operação é a compra antecipada da produção agropecuária de 

agricultores familiares enquadrados no Pronaf, em todo o território brasileiro, através da Cédula 

de Prouto Rural (CPR) Alimento, específica para cada produto. Prevê a antecipação de recursos 

para o plantio, podendo ser acessados por agricultores familiares enquadrados no PRONAF nos 
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grupos A ao D. Os produtos amparados pelo mecanismo são: arroz, castanha-de-caju, castanha 

do brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo e trigo. 

 

Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar – CAEAF 

O CAEAF que é um mecanismo operacionalizado pela CONAB, tem como objetivo 

incentivar a produção agropecuária e promover a sustentação de preços na agricultura familiar, 

em conformidade com o art. 19 da Lei nº 10.696, de 02/07/03, com o Decreto nº 4.772, de 

02/07/03, e com a Resolução MESA/Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos nº 

01, de 31/07/03. A natureza da operação é a compra antecipada da produção agropecuária de 

agricultores familiares enquadrados no Pronaf de todo o território brasileiro, visando a 

formação de estoques ou a doação simultânea a populações em situação de risco alimentar 

atendidas por programas sócias de caráter governamental ou não governamental. Nos casos de 

doação simultânea, a entrega de produtos obedecerá a um cronograma a ser especificado na 

Proposta de Participação Especial. Os produtos amparados pelo mecanismo são: arroz, castanha 

de caju, castanha do brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo, trigo, sementes, leite em 

pó e outros produtos definidos pela CONAB. 

 

Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar – PGPAF 

O PGPAF, criado em dezembro de 2006, é um programa do Governo Federal que 

garante aos agricultores familiares que acessarem o crédito do Pronaf, a indexação do 

financiamento a um preço de garantia igual ou próximo do custo de produção e nunca inferior 

ao estabelecido na PGPM. Os objetivos do PGPAF são: assegurar a remuneração dos custos de 

produção aos agricultores familiares financiados, garantir a continuidade das atividades 

produtivas da agricultura familiar, permitir a diversificação, direcionar os custos dos 

agricultores familiares, e reduzir os gastos com alongamentos de créditos. 

 

Formação de Estoque pela Agricultura Familiar – CPR Estoque 

O CPR Estoque é uma das modalidades do PAA, operadas pela CONAB, que possibilita 

às organizações da agricultura familiar obter recursos para a aquisição de produtos da safra 

vigente, próprios para o consumo humano, com o objetivo de formar estoques, tanto do produto 

“in natura” como do produto processado e, assim, criar condições para melhor comercializá-los 

de acordo com os movimentos do mercado. 
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APÊNDICE C – Tabelas com valores enquadrados do Proagro Mais por unidade federativa e produto. Período: 2004-2014  

 

Tabela 47 – Valores enquadrados do Proagro Mais por Unidade da Federação. Período 2004-2014 
(continua) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PR 

      

1.229.012    

      

1.298.441    

      

1.020.824    

      

1.249.996    

      

1.766.656    

      

1.763.939    

      

1.630.882    

      

1.831.107    

    

2.251.521    

    

2.232.258    

    

2.437.478    

RS 

      

1.532.415    

      

2.018.578    

      

1.559.273    

      

1.781.157    

      

2.191.109    

      

2.101.871    

      

2.130.668    

      

2.152.973    

    

2.569.353    

    

2.743.763    

    

2.776.784    

SC 

         

589.695    

         

546.584    

         

495.169    

         

587.905    

         

718.101    

         

735.418    

         

739.840    

         

708.849    

       

767.465    

       

797.923    

       

780.053    

AL 

           

25.056    

           

21.110    

           

16.121    

           

13.178    

           

15.333    

           

22.241    

           

25.057    

           

26.998    

         

25.049    

         

27.237    

         

23.344    

BA 

         

107.040    

         

108.409    

           

92.905    

           

94.531    

         

105.191    

         

110.282    

           

91.266    

           

81.637    

         

70.917    

         

80.211    

         

87.310    

CE 

           

50.571    

           

38.553    

           

43.987    

           

41.872    

           

43.195    

           

38.950    

           

23.407    

           

16.771    

         

15.812    

           

6.110    

         

10.753    

MA 

           

92.658    

         

111.198    

           

84.806    

           

91.120    

           

84.155    

           

85.603    

           

88.881    

           

68.538    

         

72.793    

         

57.483    

         

63.135    

PB 

             

9.279    

             

7.105    

             

5.308    

             

4.731    

             

3.440    

             

3.550    

             

3.600    

             

5.135    

           

6.391    

           

9.702    

         

11.386    

PE 

           

10.574    

           

13.576    

           

21.307    

           

23.582    

           

28.609    

           

29.582    

           

32.625    

           

20.367    

         

20.731    

         

17.238    

         

30.453    

PI 

           

52.592    

           

63.606    

           

42.866    

           

38.755    

           

32.285    

           

35.077    

           

26.635    

           

21.260    

         

17.053    

         

12.091    

         

15.436    

RN 

             

8.681    

             

7.222    

             

4.739    

             

2.343    

             

5.462    

             

4.556    

             

3.810    

             

5.833    

           

4.692    

           

2.660    

           

4.936    

SE 

           

36.097    

           

41.306    

           

34.928    

           

28.639    

           

36.849    

           

51.562    

           

56.521    

           

62.330    

         

53.529    

         

65.708    

         

84.556    



162 

 

Tabela 47 – Valores enquadrados do Proagro Mais por Unidade da Federação. Período 2004-2014 
(continuação) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ES         7.302          31.945            103.847    132.026    161.885       188.962        200.132        185.565      215.417      237.267     230.813    

MG    172.727       280.554        380.669        475.583        525.643       609.217        604.214        551.862       623.155       652.112       625.394    

RJ 

            

2.956    

          

10.722    

           

18.074    

           

43.398    

           

45.754    

           

59.466    

           

61.301    

           

30.705    

         

33.396    

         

32.080    

         

34.836    

SP 

           

64.626    

           

84.183    

           

78.778    

         

105.477    

         

140.931    

         

164.321    

         

217.956    

         

219.513    

       

294.427    

       

305.154    

       

282.451    

DF 

             

1.277    

                

617    

             

1.455    

             

1.711    

             

2.536    

             

2.182    

             

2.888    

             

2.744    

           

3.526    

           

5.080    

           

6.044    

GO 

           

86.459    

           

74.950    

           

66.599    

           

71.273    

           

84.292    

           

82.244    

           

64.353    

           

56.192    

         

73.436    

       

110.772    

       

177.569    

MS 

           

62.258    

           

57.036    

           

69.684    

           

89.441    

         

203.001    

         

146.816    

         

158.061    

         

177.108    

       

217.623    

       

220.972    

       

315.051    

MT 

           

25.346    

           

18.125    

             

8.901    

           

13.572    

           

28.708    

           

19.560    

           

19.846    

           

20.291    

         

31.356    

         

54.374    

       

129.156    

AC 

           

14.291    

             

9.661    

           

11.266    

             

7.089    

             

8.734    

             

8.237    

             

8.659    

             

7.544    

           

7.136    

           

5.607    

           

5.211    

AM 

                

627    

                

129    

                

241    

                

229    

                

985    

             

2.822    

             

1.621    

             

1.171    

           

1.919    

           

5.095    

           

3.276    

AP 

             

1.394    

                

442    

             

2.182    

                

386    

                

208    

                

163    

                

281    

                    

4    

                

52    

                

22    

              

202    

PA 

           

22.918    

           

19.019    

           

26.330    

           

18.836    

           

15.408    

           

19.085    

           

17.329    

           

12.748    

         

11.539    

         

11.686    

         

13.432    
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Tabela 47 – Valores enquadrados do Proagro Mais por Unidade da Federação. Período 2004-2014 
(conclusão) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RO 

             

9.059    

           

20.331    

           

16.936    

           

22.887    

           

18.855    

           

26.642    

           

27.800    

           

20.585    

         

20.221    

         

19.433    

         

14.832    

RR 

                

255    

             

1.297    

                

802    

                

628    

             

1.098    

                

444    

             

1.418    

             

1.197    

              

927    

              

836    

              

641    

TO 

           

21.873    

           

20.288    

           

15.646    

           

20.929    

           

17.149    

           

15.445    

           

11.056    

           

11.193    

         

11.414    

         

15.115    

         

18.550    

TOTAL  4.237.037  4.904.984  4.223.642   4.961.273   6.285.571   6.328.236   6.250.107   6.300.221  7.420.847  7.727.988  8.183.081  
 

Fonte: BACEN(2015b); BACEN (2015c), BACEN (2015d); BACEN (2015f) 
 

Notas: Valores em R$ mil. 
 

Valores deflacionados pelo IGP-DI. 
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Tabela 48 – Valores enquadrados do Proagro Mais por produto. Período 2004-2014 
(continua) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abacaxi 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

919    

             

5.772    

           

19.951    

         

23.950    

         

27.596    

         

34.276    

Algodao 

           

46.862    

           

20.121    

             

8.912    

             

9.542    

             

4.925    

             

2.232    

             

2.407    

             

1.595    

           

1.084    

              

465    

              

210    

Ameixa 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

337    

             

1.554    

             

2.554    

             

3.524    

             

3.353    

           

4.308    

           

5.882    

           

7.278    

Amendoim 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

86    

             

1.562    

             

1.725    

             

2.337    

             

2.818    

           

5.663    

           

8.210    

           

7.420    

Arroz 

         

168.532    

         

143.681    

         

119.635    

         

165.712    

         

175.299    

         

180.274    

         

192.905    

         

194.705    

       

208.663    

       

205.289    

       

187.530    

Banana 

           

27.936    

           

34.903    

           

34.193    

           

44.516    

           

42.819    

           

52.740    

           

47.455    

           

41.227    

         

43.150    

         

43.357    

         

47.012    

Cacau 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

             

1.204    

             

2.931    

           

5.431    

           

4.942    

           

5.485    

Café 

                  

-      

         

121.676    

         

337.927    

         

431.026    

         

493.620    

         

603.155    

         

631.420    

         

633.720    

       

757.145    

       

771.920    

       

701.702    

Caju 

             

2.295    

             

5.149    

             

6.770    

             

4.193    

             

6.037    

             

7.337    

             

5.567    

             

5.566    

           

4.057    

           

2.490    

           

3.646    

Cana 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

             

1.981    

           

42.623    

           

39.197    

         

57.917    

         

49.973    

         

42.419    

Canola 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

970    

             

5.090    

             

5.502    

             

7.229    

           

5.861    

           

8.799    

           

9.969    

Cevada 

                  

-      

             

1.833    

             

5.333    

             

7.420    

             

3.598    

             

5.809    

             

6.786    

             

7.649    

         

15.026    

         

13.336    

         

10.544    

Coco 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                    

7    

                

418    

             

1.222    

             

1.319    

           

1.511    

           

2.202    

           

3.414    

Dende 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

10    

                  

21    

                  

14    

                  

65    

                  

12    

              

104    

                

75    

              

295    
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Tabela 48 – Valores enquadrados do Proagro Mais por produto. Período 2004-2014 
(continuação) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eucalipto 

               

-                     3                  3                  8                49                44               339               576    

          

499    

           

254    

           

320    

Feijao 

         

105.322    

         

117.243    

         

116.048    

           

91.145    

         

150.373    

         

157.277    

         

154.220    

           

94.251    

         

98.468    

       

135.206    

       

113.266    

Gergelim 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

30    

                

29    

                

77    

 

Girassol 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

             

1.755    

             

1.965    

             

2.296    

                

833    

                

211    

              

326    

              

540    

              

426    

Não zoneado 

           

24.444    

           

56.234    

         

126.781    

         

237.200    

         

287.064    

         

348.965    

         

385.022    

         

276.611    

       

289.362    

       

319.603    

       

353.575    

Laranja 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

           

13.123    

           

30.280    

         

54.019    

         

54.179    

         

48.446    

Limao 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

15    

                  

-      

           

6.399    

           

8.388    

           

7.813    

Maça 

             

4.461    

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

722    

             

3.359    

         

33.464    

         

47.059    

         

43.553    

Mamao 

                  

-      

           

10.378    

           

17.632    

           

18.099    

           

19.510    

           

23.349    

           

25.975    

           

24.454    

           

1.951    

           

3.390    

           

2.000    

Mamona 

             

3.039    

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

393    

             

1.308    

              

126    

                  

1    

                 

-      

Mandioca 

             

2.883    

             

6.443    

             

4.939    

             

1.100    

             

2.624    

             

4.955    

             

2.886    

                

291    

       

192.212    

       

222.475    

       

212.443    

Maracuja 

                  

-      

             

2.878    

         

161.472    

         

191.740    

         

206.607    

         

227.171    

         

227.486    

         

174.235    

           

7.463    

           

7.362    

           

9.891    

Milheto 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                

977    

             

4.968    

             

5.572    

                 

-      

                

16    

                  

2    

Milho 
      

1.711.141    

      

1.914.719    

      

1.606.247    

      

1.867.943    

      

2.423.645    

      

2.088.497    

      

1.971.726    

      

2.302.247    

    

2.615.655    

    

2.434.763    

    

2.520.468    
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Tabela 48 – Valores enquadrados do Proagro Mais por produto. Período 2004-2014 
(conclusão) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nectarina 

                

-                    -                     -                   52               301               522               632    

           

792            1.003            1.259    

        

1.287    

Outros 

         

459.297    

         

430.685    

         

172.928    

         

128.188    

         

116.714    

         

137.633    

         

124.858    

         

103.840    

         

93.974    

       

104.209    

       

110.128    

Pera 

               

-                     -                     -                   26                 20               109              645              575              415              544    

       

1.015    

Pessego 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

             

1.682    

             

7.205    

           

10.339    

           

10.864    

           

11.609    

         

13.010    

         

15.216    

         

16.557    

Pim.do reino 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

11    

           

1.793    

              

358    

              

625    

Pupunha 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

78    

                 

-      

              

263    

              

404    

Soja 
      

1.072.851    

      

1.557.818    

      

1.147.999    

      

1.289.334    

      

1.603.622    

      

1.741.507    

      

1.752.413    

      

1.655.614    

    

2.262.410    

    

2.377.749    

    

2.689.8

14    

Sorgo 

             

1.207    

             

5.022    

             

2.321    

             

3.711    

             

8.570    

           

11.432    

             

3.693    

             

3.947    

           

4.553    

           

6.401    

           

4.787    

Tangerina 

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                  

-      

             

3.354    

             

6.431    

           

9.260    

         

11.302    

         

12.012    

 

Trigo 

         

606.464    

         

455.189    

         

316.574    

         

421.422    

         

675.842    

         

650.811    

         

551.502    

         

579.119    

       

530.199    

       

754.858    

       

894.958    

Uva 

                  

-      

           

21.010    

           

37.927    

           

45.030    

           

51.051    

           

58.107    

           

65.647    

           

63.536    

         

70.386    

         

78.029    

         

78.013    

TOTAL 4.236.734     4.904.984     4.223.641     4.961.275     6.285.574     6.328.236     6.250.107     6.300.218    7.420.847 7.727.990    8.183.081 

Fonte: BACEN(2015b); BACEN (2015c), BACEN (2015d); BACEN (2015f) 
 

Notas: Valores em R$ mil. 
 

Valores deflacionados pelo IGP-DI. 
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APÊNDICE D – Obtenção da população de produtores que contrataram Proagro Mais 

 

 Para conhecer a importância estatística do grupo amostral em relação à população de 

produtores do Proagro Mais, foi necessário realizar ajustes e assumir várias pressuposições 

devido às limitações nos dados do BACEN (2015b). Aqui estão detalhadas as ações realizadas:  

 A amostra utilizada nesta tese é formada por indivíduos que contrataram crédito junto 

com o Proagro Mais (no caso do grupo de tratamento) entre agosto e novembro de cada 

ano. Por outro lado, em BACEN (2015b) as informações são geradas por safra, entre 

julho e junho do ano seguinte. Essa diferença fez com que seja aplicado um critério 

próprio: do total de informações da população do Proagro Mais em um ano-safra foi 

obtido o número de produtores correspondentes ao percentual de participação que houve 

no período de agosto a novembro sobre o total de produtores do ano, sendo que este 

percentual derivou da amostra. Embora a ponderação tenha usado dois conjuntos 

distintos (população e amostra), foi o único caminho visível para ter uma aproximação 

entre as duas fontes de informações; 

 Em BACEN (2015b) existem dados por cultura em nível nacional e dados por estado 

que agrupam todas as culturas. Além disso, todas as informações desagregadas (por 

cultura ou estado) são a somatória do Proagro e Proagro Mais. Considerando estas 

restrições, foi assumido o seguinte: 1) a participação percentual do milho no país é um 

proxy da participação do milho no Paraná; 2) a participação percentual total do Praogro 

Mais no Brasil, é um proxy da participação do Proagro Mais no total de operações 

(Proagro + Proagro Mais) no estado do Paraná; 

 Com base nas explicações acima, obteve-se o proxy da população dos produtores de 

milho que contrataram Proagro Mais no Paraná, de acordo com a eq.(54): 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 = 𝑃𝑅 𝑥 𝑃𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑥 𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎 𝑥 𝑚𝑖  (54) 

Em que: PR é o total de observações do Proagro e Proagro Mais no estado do Paraná; 

Pmais é a participação percentual do Proagro Mais sobre o total das operações conjuntas do 

Proagro e Proagro Mais no Brasil; safra é o percentual de operações que foram contratadas entre 

agosto e novembro de cada ano, segundo informações do banco de dados amostrais; e mi é a 

participação percentual do milho no total das operações do Proagro e Proagro Mais no Brasil. 
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APÊNDICE E – Municípios usados para calcular informações de microrregiões sem dados 

climatológicos. 

 

Tabela 49 – Municípios vizinhos usados para calcular informações climatológicas 

 

Nome da microrregião sem 

dados 

Nome da microrregião 

utilizada no proxy 

Código da microrregião 

utilizada no proxy 

Cianorte São Jorge do Ivaí 4125308 

Goioerê Palmital 4117800 

Astorga 
Maringá 4115200 

São Jorge do Ivaí 4125308 

Porecatú Londrina 4113700 

Faxinal Apucarana 4101408 

Assai Londrina 4113700 

Procópio 

Cambará 4103602 

Cândido Mota 3510005 

Pedrinhas Paulista 3537156 

Wenceslau Braz Jaguariaíva 4112009 

Telêmaco Borba 

Cândido de Abreu 4104402 

Castro 4104907 

Ivaí 4111407 

Ponta Grossa 4119905 

Capanema Nova Prata do Iguaçu 4117255 

São Mateus do Sul 
Fernandes Pinheiro 4107736 

Lapa 4113205 

Rio Negro 
Guaratuba 4109609 

Rio Negrinho 4215000 
 

Fonte: IBGE. 
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APÊNDICE F – Resultados do trabalho usando a variável “CREDITO” 
 

PSM com pareamento NNM 1-1 

Tabela 50 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição, ano 2005. 

Variável de resultado “CREDITO” 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

padrão 
Valor t 

Não pareada 2.971,73 4.470,40 -1.498,66 45,01 -33,30*** 

EMTT 2.971,73 3.037,13 -65,40 23,19 -2,82*** 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 51 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 sem reposição. Variável de 

resultado “CREDITO” 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle Valor t p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

98,8 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 40,61 0,5 0,51 0,611 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

100 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,93 -0,0 -0,02 0,990 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

95,2 
-13,62 0,000 

Pareada 7,19 7,22 -0,8 -0,59 0,552 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,05 0,10 -20,8 

95,4 
-15,58 0,000 

Pareada 0,05 0,05 -1,0 -0,76 0,445 

        

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

84,8 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,03 -4,5 -3,22 0,001 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-75,6 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,09 2,3 1,57 0,117 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,10 5,1 

77,4 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.069,70 -1,2 -0,72 0,469 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

13,0 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 3,99 7,1 4,63 0,000 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,50 29,8 92,5 26,58 0,000 

Pareada 1805,3 1.778,60 2,2  1,31 0,182 

AREA_COLHIDA 
Não pareada   0,37 0,35 10,7 

83,9 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,37 1,7 1,09 0,277 
      

Teste conjunto 
Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18 0,000 21,10 

Pareada      43,62 0,000   2,10 
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PSM com pareamento NNM e caliper 

Tabela 52 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper e sem reposição, 

ano 2005. Variável de resultado “CREDITO” 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Valor t 

Não pareada 2.971,73 4.470,40 -1.498,66 45,01 -33,30*** 

EMTT 3.026,55 3.070,69 -44.14 23,83 -1,85* 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 53 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-1 com caliper e sem reposição. 

Variável de resultado “CREDITO” 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,8 
-30,27 0,000 

Pareada 41,37 41,01 1,3 1,28 0,200 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

98,2 
-31,47 0,000 

Pareada 1,97 1,96 0,8 1,02 0,310 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

94,8 
-13,62 0,000 

Pareada 7,25 7,28 -0,9 -0,61 0,539 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

95,4 
-15,58 0,000 

Pareada 0,052 0,05 -1,0 -0,73 0,465 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

94,4 
-23,20 0,000 

Pareada 20,03 20,05 -1,7 -1,16 0,245 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-18,9 
1,05 0,293 

Pareada 4,10 4,09 1,6 1,04 0,300 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,10 5,1 

76,8 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,8 1.070,60 -1,2 -0,72 0,474 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

76,2 
-6,59 0,000 

Pareada 4,07 4,04 1,9 1,23 0,217 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,50 29,8 86,2 26,58 0,000 

Pareada 1.715,6 1.765,70 -4,1  -2,44 0,015 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,370 0,35 10,7 

57,5 
8,94 0,000 

Pareada 0,371 0,36 4,5 2,81 0,005 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18 0,000 21,1 

Pareada      24,49 0,006   1,9 

Fonte: resultados da pesquisa 
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PSM com pareamento NNM 1-5 

 

Tabela 54 – EMTT a partir do PSM com pareamento NNM 1-5 com reposição, ano 2005. 

Variável de resultado “CREDITO” 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Estatística t 

Não pareada 2.971,73 4.470,40 -1.498,66 45,01 -33,30*** 

EMTT 2.971,73 3.003,20 -31,47 38,65 -0,81 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 55 – Balancing test do PSM com pareamento NNM 1-5. Variável de resultado 

“CREDITO” 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,0 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 40,3 1,7 1,67 0,095 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

97,3 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,91 1,2 1,54 0,125 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,20 7,75 -17,5 

99,6 
-13,62 0,000 

Pareada 7,20 7,20 0,1 0,05 0,958 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

98,5 
-15,58 0,000 

Pareada 0,049 0,05 0,3 0,25 0,805 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

89,1 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,02 -3,2 -2,28 0,023 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-9,6 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,12 -1,4 -0,98 0,327 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,1 5,1 

94,0 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.063 -0,3 -0,19 0,851 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

93,8 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 4,11 0,5 0,33 0,743 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,5 29,8 95,6 26,58 0,000 

Pareada 1.805,3 1.821,1 -1,3  -0,76 0,450 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,37 0,35 10,7 

55,4 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,36 4,8 3,02 0,002 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada  3.168,18  0,000 21,1 

Pareada      24,84 0,006   1,5 

Fonte: resultados da pesquisa 
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PSM com pareamento kernel 

 

Tabela 56 – EMTT a partir do PSM com pareamento kernel biweight, ano 2005. Variável 

de resultado “CREDITO” 
 

Amostra 
Grupo de 

tratamento 

Grupo de 

controle 
Diferença 

Erro 

Padrão 
Estatística t 

Não pareada 2.971,73 4.470,40 -1.498,66 45,01 -33,30*** 

EMTT 2.971,73 3.100,31 -128,58 34,55 -3,72*** 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 57 – Balancing test do PSM com pareamento kernel biweight. Variável de resultado 

“CREDITO” 
 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,1 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 41,19 -1,6 -1,61 0,108 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

96,9 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,96 -1,4 -1,75 0,08 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,19 7,75 -17,5 

93,2 
-13,62 0,000 

Pareada 7,19 7,24 -1,2 -0,84 0,401 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

94,6 
-15,58 0,000 

Pareada 0,049 0,05 -1,1 -0,89 0,373 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,35 -29,5 

86,9 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,03 -3,9 -2,73 0,006 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-24,2 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,10 1,6 1,11 0,266 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,1 5,1 

69,0 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.048 1,6 1,03 0,302 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

89,0 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 4,09 0,9 0,60 0,549 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,5 29,8 95,7 26,58 0,000 

Pareada 1.805,3 1.820,8 -1,3  -0,76 0,446 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,37 0,35 10,7 

57,9 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,36 4,5 2,90 0,004 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18   0,000 21,1 

Pareada      30,53 0,001    1,9 
Fonte: resultados da pesquisa   
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DID 

Tabela 58 – Resultados utilizando-se a metodologia DID. Variável de resultado “CREDITO” 
 

Variável Coeficiente Erro Padrão  Valor t 

CONSTANTE 3.012,15 63,86 47,17*** 

PROAGROM   -393,83 159,52 -2,47** 

ANO 916,99 96,82 9,47*** 

EMTT -88,07 136,82 -0,64 

N = 5.116 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,025 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

MMDIDLD  com pareamento kernel 

 

Tabela 59 – EMTT utilizando o MMDIDLD com pareamento kernel. Variável de resultado: 

“CREDITO” 
 

Ano Grupo de tratamento Grupo de controle Valor t 

2003 2.621,13 3.070,25 -4,31*** 

2005 3.448,83 4.373,12 -8,86*** 

EMTT = -475,17***  
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 
 

 

Tabela 60 – Balancing test do pareamento kernel no modelo MMDIDLD. Variável de resultado: 

“CREDITO” 
Continua 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 46,73 44,03 10,4 

56,2 
1,82 0,069 

Pareada 46,80 46,61 4,5 0,64 0,522 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,987 2,00 -1,2 

81,9 
-0,20 0,844 

Pareada 1,989 1,99 -0,2 -0,03 0,974 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,004 6,99 0,4 

-666 
0,08 0,939 

Pareada 7,007 6,92 3,2 0,47 0,636 

ATIV_ADIC Não pareada 0,082 0,05 12,7 
27,6 

2,56 0,011 

 Pareada 0,083 0,10 -9,2 -1,12 0,262 

TEMPERATURA Não pareada 20,09 21,17 -105 
94,3 

-21,14 0,000 

 Pareada 20,08 20,14 -6,0 -0,77 0,439 

PRECIPITACAO Não pareada 3,669 3,97 -69,7 
96,0 

-13,38 0,000 

 Pareada 3,668 3,68 -2,8 -0,38 0,700 
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Tabela 60 – Balancing test do pareamento kernel no modelo MMDIDLD. Variável de resultado: 

“CREDITO” 
Conclusão 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle Valor t p > t 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 5,08 4,52 49,6 

75,0 
9,90 0,000 

Pareada 5,08 5,23 -12,4 -1,61 0,108 

CONTRATOS 
Não pareada 1.472,1 1.229,1 25,6 

94,0 
5,09 0,000 

Pareada 1.473,2 1.458,6 1,5 0,20 0,839 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,4327 0,60 -79,1 

90,4 
-13,97 0,000 

Pareada 0,4326 0,41 7,6 1,13 0,258 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 466,52 0,000 39,4 

Pareada      7,31 0,605   5,3 
Fonte: resultados da pesquisa 

 

MMDIDLD  com pareamento NNM 1-1 

Tabela 61 – Resultados usando MMDIDLD com pareamento NNM 1-1. Variável de resultado: 

“CREDITO” 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t 

CONSTANTE 3.385,93 152,61 22,18*** 

PROAGROM -767,61 215,90 -3,56*** 

ANO 1518,30 215,90 7,03*** 

EMTT -689,38 305,32 -2,26** 

N = 1.640 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,0652 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

MMDIDRCS 

Tabela 62 – Resultados do MMDIDRCS. Variável de resultado: “CREDITO” 

Variável Coeficiente Erro Padrão Valor t 

CONSTANTE 2.593,46 19,52 132,83*** 

PROAGROM 80,19 27,61 2,90*** 

ANO 471,99 27,61 17,09*** 

EMTT -173,90 39,05 -4,45*** 

N = 34.316 p > F = 0,000 R2 ajustado = 0,0117 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 
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APÊNDICE G – Resultados do modelo logit e do balancing test – PSMA, MMDID, variável 

CREDITO_HA 

 

Tabela 63 – Resultados do modelo logit usado para estimar o PSMA, MMDID, ano 2005 
 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Valor z 

AREA_FINANC 0,005 0,001 3,17*** 

PRODUT_ESPER -0,41 0,03 -16,36*** 

ESCOLARIDADE -0,04 0,004 -8,40*** 

ATIV_ADIC   -0,70 0,06 -12,54*** 

TEMPERATURA -0,14 0,01 -11,22*** 

ESTAB_AGROPEC -0,0004 0,00002 -17,05*** 

CONTRATOS 0.0004 0,00002 28,55*** 

AREA_COLHIDA 0,98 0,08 13,04*** 

CONSTANTE 2,02 0,27 7,53*** 

Variável dependente: “PROAGROM” 

Número de observações: 36.992 

LR χ2 = 3.156,41 

p > χ2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,0788 
*, p<0,10; **, p<0,05; ***, p<0,01 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Tabela 64 – Balancing test do PSMA, MMDID, ano 2005 
 (continua) 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

AREA_FINANC 
Não pareada 40,75 52,09 -42,5 

96,0 
-30,27 0,000 

Pareada 40,75 40,3 1,7 1,67 0,095 

PRODUT_ESPER 
Não pareada 1,93 2,80 -45,8 

97,3 
-31,47 0,000 

Pareada 1,93 1,91 1,2 1,54 0,125 

ESCOLARIDADE 
Não pareada 7,20 7,75 -17,5 

99,6 
-13,62 0,000 

Pareada 7,20 7,20 0,1 0,05 0,958 

ATIV_ADIC 
Não pareada 0,049 0,10 -20,8 

98,5 
-15,58 0,000 

Pareada 0,049 0,05 0,3 0,25 0,805 

TEMPERATURA 
Não pareada 19,98 20,32 -29,5 

89,1 
-23,20 0,000 

Pareada 19,98 20,02 -3,2 -2,28 0,023 
 

PRECIPITACAO 
Não pareada 4,11 4,10 1,3 

-9,6 
1,05 0,293 

Pareada 4,11 4,12 -1,4 -0,98 0,327 

ESTAB_AGROPEC 
Não pareada 1.060,6 1.020,1 5,1 

94,0 
4,46 0,000 

Pareada 1.060,6 1.063 -0,3 -0,19 0,851 
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Tabela 64 – Balancing test do PSMA, MMDID, ano 2005 
 (conclusão) 

Testes individuais 

Variável Amostra 

Média 
% 

viés 

% 

redução 

do viés 

Teste t 

Tratamento Controle 
Valor 

t 
p > t 

PRODUTIVIDADE 
Não pareada 4,11 4,24 -8,1 

93,8 
-6,59 0,000 

Pareada 4,11 4,11 0,5 0,33 0,743 

CONTRATOS 
Não pareada 1.805,3 1.442,5 29,8 95,7 26,58 0,000 

Pareada 1.805,3 1.821,1 -1,3  -0,76 0,450 

AREA_COLHIDA 
Não pareada 0,37 0,35 10,7 

55,4 
8,94 0,000 

Pareada 0,37 0,36 4,8 3,02 0,002 

Teste conjunto 

Amostra χ2 p > χ2 Valor médio do viés 

Não pareada 3.168,18 0,000 21,1 

Pareada      24,84 0,006   1,5 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

 

 


