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1. Antecedentes

 Pobreza Rural

 Agricultura de subsistência

 Falta de inclusão produtiva

 Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(EMATER–MG)  
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

• Recursos
financeiros.

•Recursos
Humanos.

•Sementes.

•Cadastro
das 
associações.

•Capacitação.

•Distribuição
das 
sementes.

•Assistência
Técnica.

•Cadastro
dos 
beneficiários.

•Melhoria da
segurança
alimentar.

•Redução da
Podreza.

•Inclusão
produtiva.

•Aumento da
renda.

•Fortalecimento
do 
associativismo. 

•Aumento da
produtividade.

•Aumento da
diversificação
da produção.

•Agricultores
capacitados.

•Aumento do 
associativismo.

•Produtos
agrícolas
(milho, arroz, 
feijão e  
sorgo).

•Outros
produtos.

•Cursos de 
capacitação.
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Qual é o efeito da distribuição de sementes 
de milho, feijão, arroz ou sorgo sobre:

 a redução da pobreza rural?

 a melhoria na segurança alimentar?

 o fortalecimento associativismo?

 O programa está enfocando a população 
certa?

 O programa tem boa relação custo-benefício?



3

5

4. Indicadores de Resultado

 Redução da pobreza: renda per capita familiar, EBIA 
(Escala de Brasileira de Insegurança Alimentar);

 Melhoria da Segurança alimentar: EBIA, índice de 
consumo familiar de alimentos, índice de variedade de 
alimentos;

 Fortalecimento do associativismo: proporção de 
associados, índice de participação dos associados;

 Focalização do programa: proporção de beneficiários 
que são pobres, proporção de beneficiários 
analfabetos, proporção de beneficiários agricultores 
familiares;

 Relação custo-benefício:Proporção do Aumento da 
produção, retorno econômico. 
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Reuniões com especialistas da Emater, Banco 
Mundial, consultor externo e EPR para elaboração
do questionário;

 Definição da ação a ser avaliada: Lavoura (44% 
dos recursos do Programa);

 Dados de cadastro: listas de beneficiários de 
2006 a 2009 (nome, CPF, ação e local de 
residência);

 Definição dos grupos tratamento e controle: 2006 
a 2008 (tratamento) e 2009 (controle);

 Contratação de Amostrista;
 Contratação de empresa para o campo;
 Comparação de Médias;
 Pareamento (Propense Score Matching).
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6. Dados e Amostra

 Pesquisa domiciliar com 3480 agricultores 
familiares;

 A amostra foi elaborada em duas fases:

 A população é de 769 municipios 
beneficiados pelo programa divididas em
32 regionais da Emater. Em cada regional 
há uma seleção aleatória de 3 municipios. 

 Amostra aleatória de 40 beneficiários (20 
tratamento e 20 controle) em cada um
dos 96 municipios amostrados.
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Maio/2010 – Piloto (testar questionário e
logistica de campo);

 Junho, julho e agosto/2010 – Pesquisa de
campo;

 Julho, agosto e setembro/2010 – digitação
dos dados;

 Setembro e outubro/2010 – Análise dos
dados e elaboração do relatório final;

 Janeiro e Fevereiro/2011 – Preparar o
follow up.
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8. Fontes de Financiamento

 FAPEMIG;

 Banco Mundial;

 FJP.


