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Características da família 

Beneficiários 

 3,7 moradores por 

domicílio 

 Família nuclear 

– 60% é composta por 

chefe, cônjuge e filhos 

– 20% é formada por chefe 

e cônjuge, sem filhos 

– 10% é formada por chefe 

e filhos, sendo que 1,5% 

têm a mãe como chefe 

– 9% têm apenas o chefe 

Controle 

 3,7 moradores por 

domicílio 

 Família nuclear 

– 61% é composta por 

chefe, cônjuge e filhos 

– 16% é formada por chefe 

e cônjuge, sem filhos 

– 11% é formada por chefe 

e filhos, sendo que 4,3% 

têm a mãe como chefe 

– 10% têm apenas o chefe 



unesp 

Características da família 

Beneficiários 

 

 Pais e irmãos do chefe 

aparecem em 6,7% dos 

domicílios 

 

 Outros parentes e 

agregados estão em 

19% dos domicílios 

Controle 

 

 Pais e irmãos do chefe 

aparecem em 7,6% dos 

domicílios 

 

 Outros parentes e 

agregados estão em 

20% dos domicílios 
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Gênero 

52% Masculino e 48% Feminino 
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Idade 

 Grupo mais jovem, de 0 a 14 anos 

– 22% para beneficiários e para controle 

 

 Grupo em idade produtiva, entre 21 e 60 

anos 

– 52% para beneficiários e 51% para controle 

 

 Grupo com mais de 40 anos 

– 39% para beneficiários e 36% para controle 
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Escolaridade por faixa etária 
 Entre 7 e 14 anos 

– Universalização do acesso à escola 

 Entre 15 e 20 anos 

– Apenas 54% encontra-se no ensino médio 

– A maioria está dispersa no ensino fundamental 

– Há um descompasso entre faixa etária e escolaridade 

 Entre 41 e 60 anos 

– 44% não sabem ler/escrever 

– 47% tinham escolaridade entre 1ª e 4ª série do ensino fundamental 

– Apenas 3% alcançou a 8ª série do ensino fundamental  

– Apenas 8% atingiu o ensino médio 

 Não há diferenças significativas em relação ao grupo controle 
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Ocupação 

 Predominantemente agrícola, especialmente 

entre 41 e 60 anos: mais de 70% na agropecuária 

 

 Diversificação de atividades entre 21 e 40 anos: 

45% na agropecuária, mas há comércio e outras 

 

 Esse quadro não se alterou significativamente 

entre o período anterior ao projeto e 2013 

 

 Não se nota diferenças significativas em relação 

ao grupo controle 
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Chefe do domicílio 

Idade, gênero, escolaridade 
 Idade média: 52 anos (beneficiários e controle) 

 76% é do sexo masculino 

 Metade não sabe ler/escrever e apenas 15% chegou 

a 4ª série do ensino fundamental 
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Chefe do domicílio 

Ocupação 
 70% tinham a agropecuária como principal 

ocupação antes do projeto 

 

 Este percentual caiu em 2013, acompanhado 

pelo aumento no número de aposentados 

 

 Cerca de 80% eram, e continuaram sendo, 

trabalhadores por conta própria 

 

 Não se observou diferenças significativas em 

relação ao grupo controle 
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Renda 

 Nível de renda 

 Fontes de renda 

 Dependência da aposentadoria e 

bolsa família 
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Nível de renda 

 Semelhança entre os dois grupos tanto na renda 
média total quanto na sua composição 

 

 Renda média familiar anual 
– Beneficiários: R$ 14.523 

– Controle: R$ 14.841 

 

 Cerca de R$ 1.200 mensais 

 

 Projetos de mecanização agrícola: R$ 15.902 

 Casa de farinha: R$ 14.748 

 Sanitários: R$ 10.972 (menor média) 
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Estrutura da renda 

 Agropecuária: apenas 17% 

 Trabalho: 28% 

 Ambas: 45% 

 

 Aposentadoria e Bolsa família: 43% 

 

 Alto grau de dependência da renda 

proporcionada pela seguridade social do 

governo federal 
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Percepção sobre renda e 

consumo 
 Rendimentos necessários para o mês: R$ 1.338 

 Avaliação sobre os rendimentos próprios 
– 59% dos beneficiários e 54% dos conseguem passar o mês 

com alguma dificuldade 

 

 Pequeno gap de renda 
– As médias são um pouco maiores do que a média da renda 

mensal estimada para os dois grupos em 2013, cerca de R$ 
1.200 

 

 Rendimentos mensais necessários para alimentação:  
– Beneficiários: R$ 622 

– Controle: R$ 648 

 

 De um lado há um gap, de outro, segurança alimentar 
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Efeitos da seca 

 Beneficiários e não 

beneficiários foram 

muito afetados pela 

seca: 

– Beneficiários 72% 

– Controle 66% 

 

 Projetos mais sensíveis 

à seca: 

– Mecanização: 88% 

– Casas de farinha: 71% 
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Efeitos da seca 

 Venderam patrimônio 

para enfrentar a seca: 

62% em ambos os 

grupos 

 

 Valor médio das vendas 

– Beneficiários: R$ 4.598  

– Controle: R$ 3.731 



unesp 

Patrimônio 

Propriedade da terra 

 Antes do projeto, 70% dos 

beneficiários eram 

proprietários ou tinham 

posse de terra 

 Mecanização agrícola: 80% 

 Sanitários: 44% 



unesp 

Patrimônio 

Propriedade da terra 

 Beneficiários: 

Proprietários em 2009: 66% 

Proprietários em 2013: 74% 

 

 Controle: 

Tinham terra em 2009: 64% 

Tinham terra em 2009: 71% 

 

 Não há um um impacto 

diferencial significativo do 

Produzir sobre a  

propriedade da terra 
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Patrimônio 

Propriedade da terra 
 Área média das propriedades: 14 ha  

(antes e depois do Produzir III) 

– Área em projetos de mecanização: 26 ha 

– Área em projetos de melhoria sanitária: 4 ha 

– Valor médio antes do Produzir III: R$ 32.364 

– Valor médio em 2013: R$ 41.559 

 A área média do Controle: 11 ha 

– Valor médio em 2009: R$ 26.976 

– Valor médio em 2013: R$ 35.565 
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Patrimônio 

Imóveis Urbanos, Rebanho 
 Valor médio dos imóveis urbanos: 

 Beneficiários 
– Antes do projeto: R$ 13.409 

– Em 2013: R$ 22.299 

 Controle 
– Em 2009: R$ 16.508 

– Em 2013: R$ 22.133 

 

 Valor médio do rebanho: 

 Beneficiários 
– Antes do projeto: R$ 6.157 

– Em 2013: R$ 6.909 

 Controle 
– Em 2009: R$ 8.489 

– Em 2013: R$ 7.301 

Em ambos os casos, os imóveis 

urbanos se valorizam próximo da 

inflação, enquanto os rebanhos 

perdem valor. Em grande 

medida, isso é explicado pelo 

prolongamento da seca, quando 

muitos produtores perderam 

seus rebanhos. Não se nota 

diferença significativa entre 

beneficiários e não beneficiários 
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Percepção sobre  

variação no patrimônio 

 Para 48% dos beneficiários 
houve aumento no patrimônio.  

 

 A perda de patrimônio foi 
identificada por 13% dos 
beneficiários 

 

 No grupo de controle, 39% 
perceberam aumento, enquanto 
26% perceberam queda 

 

 A diferença entre os dois 
grupos está no percentual de 
domicílios que identificaram 
perda de patrimônio, 
significativamente maior no 
grupo de não beneficiários 
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Síntese Sobre a  

Focalização do Programa 

 População com baixo nível de renda, baixa 

escolaridade, ocupação predominantemente 

agrícola e idade avançada do chefe do domicílio 

 

 População carente em vários aspectos, não 

tinha acesso à água, energia, infraestrutura 

produtiva 

 

 As famílias continuam pobres, com carências 

que não se diferenciam muito daquelas 

registradas no grupo controle 



unesp 

Obrigado! 


