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CAPÍTULO 24

USO DE EVIDÊNCIAS EM POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL NA AMÉRICA LATINA1

Vahíd Shaikhzadeh Vahdat2

Arilson Favareto3

Cesar Favarão4

1 INTRODUÇÃO

O desafio de reduzir a pobreza e incluir as pessoas na vida econômica pela via 
do trabalho tem recebido atenção crescente dos formuladores de políticas. Entre 
os fatores que têm impulsionado esse debate estão os limites enfrentados pelas 
políticas de transferência de renda (World Bank, 2020); as crises econômica e do 
emprego vividas pelos países emergentes (World Bank, 2019); a dinâmica recente 
do capitalismo mundial, apoiado em tecnologias e setores poupadores de trabalho 
(Albuquerque et al., 2019); e o aprofundamento e a intensificação de problemas 
anteriores devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus (Vahdat et al., 
2020). É diante desse contexto que diferentes programas têm sido desenhados com 
objetivos como aprimorar a capacitação da população, conectar trabalhadores com 
vagas de emprego e oferecer crédito e outros recursos para o estabelecimento de 
pequenos negócios. Esse conjunto de intervenções tem sido criado muitas vezes sob 
a denominação de intervenções de inclusão produtiva ou de inclusão econômica. 

Ainda que muitas vezes o debate público seja dominado pelos desafios vividos 
nos centros urbanos, grande parte das ações empreendidas nessas intervenções se 
dá nas áreas rurais, onde ainda se concentra a maior parte das pessoas em situação 
de pobreza. Na escala mundial, quase dois terços da população que se encontra 
nessa situação vivem nas áreas rurais. No caso do Brasil, ao passo que 84% da 
população vivia em áreas consideradas urbanas, entre as pessoas em situação de 
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pobreza, 50% delas se encontram nas áreas rurais (IBGE, 2012). No que se refere 
às intervenções promovidas no campo da inclusão produtiva em nível mundial, 
segundo o mapeamento da Partnership for Economic Inclusion (PEI), impulsionada 
pelo Banco Mundial, 88% das iniciativas dão atenção às áreas rurais (PEI, 2021). 

Ao analisar o estado dos programas de inclusão produtiva ao redor do mun-
do, a PEI identifica que o estabelecimento de uma base de evidências ampla é 
uma questão crucial para a maior efetividade daquilo que vem sendo feito. Nesse 
sentido, o relatório reforça que é preciso continuar a aprender sobre as experiên-
cias de primeira mão que estão sendo produzidas pelos países, que também têm 
tido de responder a mudanças nos contextos de pobreza e a diferentes tendências 
sociais (Andrews et al., 2021). Para que essa aprendizagem ocorra e resulte em 
aprimoramentos constantes das intervenções, é fundamental aprofundar a reflexão 
sobre como vem se dando e o que pode ser aprimorado no uso de evidências neste 
campo específico. 

Apesar da crescente valorização do uso de evidências na elaboração de polí-
ticas públicas, a literatura disponível destaca, sob o ângulo da formulação teórica, 
o caráter plástico do conceito – ele envolve muitas dimensões e comporta certa 
diversidade de interpretações. Uma das definições disponíveis descreve as evidên-
cias como quaisquer instrumentos informativos, mobilizados pelos policymakers e 
outros atores sociais interessados, empregados nas decisões de políticas públicas, 
dada uma determinada moldura contextual (Pinheiro, 2020). Koga et al. (2020) 
destacam que, ao abordar o uso de evidências, é importante evitar tanto a posição 
racionalista – que assume que o simples recurso às evidências permitiria a devida 
instrução da ação pública com base na melhor informação disponível, sem se 
preocupar com outros condicionantes da tomada de decisão – como a posição 
hiperpolitizante – que defende que a prática do planejamento e da gestão de polí-
ticas poderia prescindir de uma justificativa apoiada no conhecimento a respeito do 
problema abordado e no aprendizado obtido desde outras formas de intervenção 
sobre realidades similares. Pinheiro (2020) sugere que seja adotada uma posição 
intermediária, em que as evidências são levadas em consideração, mas sem perder 
de vista a moldura contextual dentro da qual operam.

Este capítulo tem um objetivo duplo – um de natureza teórica e outro de 
natureza empírica. Sob o ângulo teórico, trata-se de mostrar que, para que o 
uso de evidências cumpra o seu propósito de informar o processo de tomada de 
decisão, é necessário responder a três perguntas interdependentes. Primeiro, é 
preciso perguntar: Evidências sobre o quê? Não se trata apenas de definir a área de 
uma intervenção ou política. O que se quer enfatizar com esta pergunta é que há 
diferentes maneiras de definir o problema sobre o qual se quer atuar. Usando a 
mesma denominação – por exemplo, inclusão produtiva rural –, pode-se delimitar 
as causas do problema em diferentes aspectos da realidade: a tecnologia disponível, 
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o nível de capitalização, o acesso a mercados, as condições básicas de vida, mesclas 
destas várias dimensões. E isso exercerá um papel crucial na definição de quais 
evidências precisam ser consideradas. Em seguida, é preciso perguntar: evidências 
para quê? Isto é, há diferentes caminhos para atuar sobre o problema delineado. 
E cada caminho implica repertórios distintos de ações que também pedem, cada 
um deles, determinados tipos de evidência em seu suporte. Por exemplo, ações 
multidimensionais pedem evidências acerca das interdependências entre as áreas 
mobilizadas e não somente sobre o objeto de cada uma delas, enquanto ações 
de tipo top-down e unidimensionais tendem a exigir somente evidências sobre o 
monitoramento de sua implementação. Assim, é apenas depois de explorar essas 
duas perguntas, e em função das escolhas que elas obrigam fazer, é que poderíamos 
procurar responder à questão: que evidências mobilizar? 

Sob o ângulo empírico, queremos demonstrar que, ao dedicar atenção limi-
tada às questões evidências sobre o quê e evidências para quê, as experiências latino-
-americanas no campo da inclusão produtiva se apoiaram apenas parcialmente em 
evidências, e que, ao fazê-lo, obtiveram resultados limitados. Para demonstrar esse 
argumento, analisamos as experiências dos programas de inclusão produtiva rural de 
cinco países da América Latina, os quais representam alguns dos principais esforços 
realizados na região na última década. Um desdobramento das conclusões obtidas 
com esta análise é que uma próxima geração de políticas sobre este tema terá que 
mobilizar evidências distintas e, para isso, responder àquela tríade mencionada 
anteriormente, se quiser avançar em relação aos limites da geração anterior. 

Emoldurar o tema das evidências com essas indagações permite situar a 
discussão a respeito do seu uso em uma abordagem inseparavelmente cognitiva, 
estrutural e contextual. Isto é, acreditamos que desta maneira se pode operar com 
o alerta de Pinheiro (2020), levando em conta que há opções políticas envolvidas 
na moldagem de intervenções e na seleção de que tipo de informações contam 
como evidências, mas também evitando o olhar hiperpolitizante, uma vez que, 
inversamente, a qualidade dos dados e das informações usados como evidências 
afeta e é afetada pelo repertório de valores e práticas dos gestores e profissionais 
envolvidos com uma política ou programa público. 

Para desenvolver esses argumentos, este capítulo está organizado em três se-
ções, além desta introdução. A seção 2 dá atenção à questão evidências sobre o quê?  
A discussão apresentada indica que as evidências, nos casos das iniciativas de políticas 
e estratégias de inclusão produtiva rural analisadas, foram mobilizadas especialmen-
te para apoiar a focalização dos esforços dos mais pobres. Isso se fez acompanhar 
de uma abordagem multidimensional da pobreza e, sendo assim, cobriram vários 
domínios para além das restrições em ingressos monetários das famílias. Mas, ao 
observar as intervenções, especificamente, a adoção de um enfoque apoiado nas 
interdependências entre as várias dimensões da pobreza revelou-se apenas parcial, 
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na maioria dos casos. Tal adaptação, como se irá demonstrar, moldou o repertório 
de ações postas em prática em cada um dos países. Por isso, na seção 3, é abordada 
a questão evidências para quê? Nessa parte, a discussão demonstra que, apesar de 
reconhecer a necessidade de abordagens multicomponentes, as intervenções tiveram 
grande dificuldade para superar a fragmentação dos componentes mobilizados. Eles 
foram implementados de maneira justaposta, pouco ou nada coordenada e inte-
grada. Isso se refletiu na maneira como as evidências envolvendo a implementação 
das políticas foram sendo mobilizadas na implementação das iniciativas, com um 
monitoramento separado para cada componente, privilegiando seus aspectos isolados 
(número de famílias atendidas por iniciativa, valores gastos), mas sem dar atenção 
às formas de combinação do mix de componentes viabilizado por meio das políticas 
e dos programas ou aos resultados que indicariam mudanças efetivas na condição 
produtiva (aumento da produtividade, das ocupações, da renda pelo trabalho). 

Como deve ter ficado claro, a resposta à questão que evidências foram ou 
precisariam ter sido mobilizadas é um desdobramento das respostas obtidas para as 
duas perguntas anteriores. Por isso, ao final de cada uma das seções, são discutidos 
os desdobramentos das considerações apresentadas para o uso de evidências pelos 
programas. Adicionalmente, a seção 4 traz as considerações finais deste texto, dis-
cute as lacunas identificadas e indica a necessidade de mobilizar outras evidências, 
a fim de potencializar intervenções no campo da inclusão produtiva de uma forma 
mais coerente e consistente, com uma abordagem multidimensional e relacional, 
isto é, apoiada em interdependências. É justamente isso que permitirá evitar certo 
tecnicismo na discussão sobre uso de evidências, e também uma versão hiperpo-
litizante ou mesmo voluntarista. 

2 EVIDÊNCIAS SOBRE O QUÊ?

Para iniciar a discussão sobre evidências, é importante definir o problema que está 
sendo abordado. Nesse sentido, no caso da inclusão produtiva, é útil considerar de 
que maneira a discussão sobre a redução da pobreza nas áreas rurais evoluiu nas 
últimas décadas até chegar às abordagens contemporâneas e às maneiras correntes 
ou recentes de como os programas na região entendem o problema da exclusão 
econômica. É a partir desse movimento analítico que poderemos compreender o que 
os programas buscaram mobilizar como evidências e quais as consequências disso. 

2.1 A emergência do enfoque de inclusão produtiva rural

A preocupação com o desenvolvimento rural e a redução da pobreza no campo 
tem evoluído ao longo do tempo, dando lugar a diferentes abordagens. No caso 
do Brasil, por exemplo, até a metade da década de 1950, a estratégia adotada para 
as áreas rurais tinha como base uma política de expansão da fronteira agrícola em 
terras férteis, por meio de um padrão de produção extensivo e com mão de obra 
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barata, sem dar maior atenção a outras dimensões do desenvolvimento (Santana 
et al., 2014), esperava-se também que a migração para as cidades seria suficiente 
para absorver o excedente de trabalho existente no campo. Com a aceleração da 
urbanização do país a partir de meados da década de 1950, foram geradas pressões 
sobre o padrão de desenvolvimento das áreas rurais e duas perspectivas dominaram 
o debate público: uma que privilegiava a reforma agrária como estratégia central 
para ampliar a produção, e outra que defendia a modernização tecnológica, com 
base no marco da Revolução Verde (Buainain, 1999). Acabou por prevalecer a se-
gunda perspectiva, a qual ganhou força na década de 1970 e criou uma vinculação 
entre o crédito e a adoção de pacotes tecnológicos, levando a uma modernização 
compulsória entre os produtores rurais. O resultado gerado foi extremamente 
desigual, enquanto alguns estabelecimentos se integraram e aumentaram a sua 
competitividade, a vasta maioria foi marginalizada e centenas de milhares desapa-
receram (Souza Filho e Buainain, 2010).

Para apoiar os pequenos produtores das áreas rurais, na década de 1980 fo-
ram impulsionados projetos inspirados na ideia de desenvolvimento rural integral 
(DRI). Essa abordagem reconhecia que a Revolução Verde não havia sido capaz 
de beneficiar os pequenos agricultores e, por isso, propunha um conjunto de 
intervenções que enfatizava o aspecto produtivo do desenvolvimento rural e dava 
atenção especial à melhoria das condições de oferta dos produtores rurais (Garcia 
Junior, 2003). Tipicamente, as intervenções se organizavam ao redor de três eixos 
complementares: i) desenvolvimento de infraestruturas, especialmente a constru-
ção e o melhoramento de estradas; ii) serviços de assistência técnica para auxiliar 
os agricultores na adoção de tecnologias; e iii) linhas de crédito que permitissem 
viabilizar os investimentos necessários. Infelizmente os projetos DRI fracassaram 
nos seus objetivos. Eles eram muito caros e não foram capazes de reverter a sele-
tividade que a modernização da agricultura havia colocado em marcha. A crise 
fiscal vivida pelos países da América Latina no mesmo período comprometeu essa 
perspectiva, deixando um vácuo para o momento seguinte.

Em um período que se inicia na década 1990 e se estende até o início da 
década de 2000, surge uma nova abordagem para pensar o desenvolvimento 
rural, apoiada em programas de transferência de renda e outros benefícios sociais 
e no oferecimento de políticas de apoio à produção diferenciadas para agricul-
tores familiares. Considerando mais uma vez o caso brasileiro, na década de 
1990 houve a extensão dos direitos previdenciários para os trabalhadores rurais. 
Foram também criados os programas Bolsa Escola e Vale Gás, posteriormente 
ampliados com o Programa Bolsa Família (PBF) na década de 2000, dando 
forma a uma política nacional de transferência condicionada de renda (Castro 
e Modesto, 2010). Por sua vez, foram criadas políticas que atendiam diferentes 
necessidades econômicas das áreas rurais, particularmente da agricultura familiar, 
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abordando um conjunto de desafios mais amplo do que havia ocorrido ante-
riormente. Alguns exemplos de políticas nesse período são: em 1996 foi criado 
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), para 
facilitar o acesso ao crédito aos produtores; em 2003 foi criado o Programa de  
Aquisição de Alimentos (PAA), para facilitar o acesso a mercados por meio  
de compras públicas, superando o foco exclusivo das políticas nas condições de 
oferta; em 2004 foi criado o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro), o qual buscava oferecer serviços de seguros para a agricultura familiar 
(Guanziroli et al., 2019). É possível encontrar um padrão similar nos demais 
países da América Latina (Sabourin e Grisa, 2018). 

Por meio da adoção desses conjuntos de políticas e em um contexto de 
crescimento econômico, a América Latina teve avanços expressivos na redução da 
pobreza. Segundo o Banco Mundial, entre 2000 e 2014, a porcentagem da popu-
lação em situação de pobreza extrema na América Latina (incluindo áreas rurais 
e urbanas) passou de 25,5% para 10,8%, enquanto a população em situação de 
pobreza passou de 42,8% para 23,4% (World Bank, 2019). 

No entanto, no final da década de 2000, em meio à crise fiscal dos países, 
ficou claro que também havia limites nas políticas empreendidas. Por uma parte, 
as políticas de transferência de renda, bem-sucedidas em aliviar a pobreza, não 
tiveram o mesmo sucesso naquilo que se convencionou chamar de porta de saída 
da dependência desses benefícios, tendo em vista que não foram capazes de ga-
rantir melhores oportunidades de trabalho para essa população e também pelos 
resultados limitados na redução da chamada pobreza intergeracional (World Bank, 
2020; Araújo, Bosch e Schady, 2017). Por outra parte, as políticas de apoio aos 
produtores rurais em muitos casos foram majoritariamente acessadas pelos produ-
tores melhor estruturados, enquanto os mais fragilizados se mantiveram à margem 
(Aquino e Schneider, 2015). 

Dessa forma, em diversos países se constatou a existência de um núcleo duro 
da pobreza, o qual resistia mesmo diante da ampliação de esforços de políticas 
públicas. Soma-se a esse panorama, a crise econômica e a do emprego, vividas 
particularmente pelos países emergentes nos meados do último decênio e que 
acabaram levando a retrocessos nos avanços alcançados (World Bank, 2019) e a 
uma crescente fragilização das relações de trabalho. Segundo o Banco Mundial, 
apesar de a América Latina ter reduzido a pobreza no período 2002-2016, a por-
centagem de pessoas economicamente vulneráveis passou de 34% para 38% no 
mesmo período (World Bank, 2018). 

Os programas de inclusão produtiva surgem em meio a esse contexto, a 
depender do país, entre meados dos anos 2000 e início da década de 2010, ten-
tando justamente responder aos desafios que se apresentavam. Buscando alcançar 
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os extremamente pobres, os programas de inclusão produtiva assumiram que era 
apenas por meio do aumento da renda das famílias pela via do trabalho que a 
pobreza pode ser reduzida no longo prazo (Rigolini, 2016; World Bank, 2020). 
Ao mesmo tempo, a abordagem se inspira na proposta de necessidades básicas 
insatisfeitas, disseminada pela Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL) na América Latina. Segundo esse enfoque, é preciso combinar 
mecanismos de inclusão produtiva com mecanismos da solução de outras necessi-
dades que afetam as possibilidades de inclusão das pessoas. Por isso, os programas 
de inclusão produtiva foram inseridos como componentes de programas mais 
amplos de combate à pobreza, conduzidos por ministérios ou secretarias dedicadas 
ao desenvolvimento social, os quais buscavam oferecer de maneira coordenada 
diferentes tipos de intervenções.

Diversos países da América Latina empreenderam programas baseados no 
enfoque da inclusão produtiva. Neste capítulo, são utilizados como casos para 
apoiar a discussão sobre uso de evidências: a rota de inclusão produtiva rural do 
Plano Brasil Sem Miséria, criado pelo governo brasileiro em 2011; os programas 
Chile Solidário e Ingreso Ético Familiar (IEF), criados, respectivamente, em 2002 
e 2012 pelo governo chileno; o programa Haku Wiñay do Peru, criado em 2014; 
o programa Oportunidades Rurales, cuja origem remonta aos fins dos anos 1960, 
mas que foi amplamente reformulado em acordos de cooperação entre o Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) e o governo colombiano ao longo dos 
anos 2000; e o Programa Territorios Productivos (PTP) do governo mexicano, que 
teve início em 2015. A situação corrente de cada um destes programas no início 
da terceira década do século é variável. Por isso, as informações utilizadas dizem 
respeito às etapas de desenho e implementação de cada um deles no decorrer do 
último decênio, e não à sua condição atual. 

E é importante observar também que as iniciativas analisadas neste estudo 
são de diferentes ordens. Algumas são programas específicos, como é o caso do 
Peru e da Colômbia. Outras são estratégias ou lógicas que congregam diferentes 
programas, como são os casos do Brasil e do Chile. Em algumas das discussões 
poderia ser inclusive mais adequado, por exemplo, comparar o programa Haku 
Wiñay com o programa de fomento rural, que é um componente da estratégia 
da rota de inclusão produtiva rural do Brasil Sem Miséria. No entanto, a própria 
decisão de unificar as ações em um único programa ou mantê-las distribuídas parece 
relevante para a análise apresentada aqui. Assim, apesar das diferenças existentes, 
discutir as experiências justamente explorando esses contrastes é um caminho que 
oferece um panorama rico para os objetivos deste capítulo, o qual pretende mostrar 
como o uso de evidências não é, com o risco de ser redundante, autoevidente; ao 
contrário, é algo variável e dependente de contextos e escolhas, conscientes ou não, 
explícitas ou implícitas aos processos de tomada de decisão.
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2.2  As diferentes definições dos programas para o problema da exclusão 
econômica nas áreas rurais

Em geral, o objetivo das intervenções de inclusão produtiva tem sido apoiar a 
população em situação de extrema pobreza a se inserir no mundo do trabalho. 
Quando se consideram as áreas rurais, é importante reconhecer que a maior parte 
da população em situação de pobreza já se encontra inserida, com frequência 
em unidades produtivas fragilizadas buscando garantir sua subsistência. Assim, 
mais do que inserir essa população no mundo do trabalho, o objetivo geral das 
intervenções de inclusão produtiva neste caso consiste em apoiar as populações 
em situação de extrema pobreza a melhorar as suas condições de produção ou de 
participação nos mercados.

Ainda que os programas considerados neste estudo compartilhem esse ob-
jetivo geral, há diferenças na forma como eles definem o problema da exclusão 
econômica. Ao comparar os programas selecionados da região, é possível identificar 
ao menos duas diferenças: i) a existência (ou não) de uma diferenciação nas linhas 
de trabalho destinadas às áreas rurais em comparação com as áreas urbanas; e  
ii) os campos de problemas que são identificados como relevantes na superação da 
exclusão econômica. Essas duas questões serão abordadas a seguir.

Com frequência, os programas de inclusão produtiva partem da premissa de 
que os desafios vividos pelas áreas rurais diferem dos existentes nas áreas urbanas, 
o que leva à definição de estratégias diferenciadas para cada tipo de espaço. En-
tre as experiências analisadas, apenas os programas chilenos não ofereceram um 
olhar diferenciado para as áreas rurais. No caso desses programas, assumiu-se que 
a pobreza extrema se distribui de maneira igual entre a população e, por isso, um 
mesmo programa poderia servir a diferentes contextos. Fernandéz et al. (2016) 
apontam que, ainda que o tipo de atividade produtiva tipicamente realizado em 
cada espaço se difira, os programas chilenos eram marcadamente urbanos e não 
levavam em consideração as particularidades existentes nas áreas rurais, como as 
distâncias que precisam ser percorridas por essas populações para alcançar mercados 
ou a dificuldade de acessar serviços e infraestruturas.

Nos demais programas que assumiram um olhar diferenciado para as áreas 
rurais, é interessante observar que predomina uma perspectiva que estabelece uma 
equivalência dos espaços rurais com a atividade agrícola. Esse é o caso especialmente 
do Brasil e também do Peru e da Colômbia, que assumem que a exclusão produtiva 
é resultado, principalmente, de uma produção agropecuária insuficiente para gerar 
renda. Isto é particularmente relevante porque a literatura tem apontado desde os 
anos 1990 a tendência declinante de agropecuária na incorporação de trabalho e 
na formação da renda das famílias rurais, devido à crescente adoção de tecnologias 
(Ramírez, 2019). Com isso, cresce a importância das chamadas oportunidades rurais 
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não agrícolas (Graziano da Silva, 1999) e da pluriatividade (Schneider, 2003). Apesar 
disso, ainda que haja algumas poucas exceções, os esforços dos programas foram 
direcionados a equipar os estabelecimentos familiares para melhorar sua produção 
e inserção em mercados agropecuários (Mello et al., 2014; Fida, 2007; Asensio, 
2021). Assim, por mais que se estabeleça uma diferença com a abordagem adotada 
para as áreas urbanas – tipicamente enfocada em programas de capacitação técnica 
e intermediação de mão de obra –, é possível dizer que as iniciativas desenhadas 
mantiveram traços de um olhar tradicional, ou setorial, para as áreas rurais.

A única exceção nesse sentido é o programa do México, que reconheceu 
o papel das rendas agrícolas e não agrícolas para as áreas rurais. O PTP partiu 
daquele entendimento de que existe uma tendência de queda da importância da 
renda agrícola para reprodução econômica das famílias rurais, que crescentemente 
vêm dependendo de outras ocupações (Berdegué et al., 2015). Em sua operação, 
o Territorios Productivos procurou compreender o peso dessas outras atividades 
na composição da renda familiar, as estratégias diversas de reprodução econômi-
ca e os fluxos campo-cidade que daí se estabelecem (migração de jovens, fluxos 
pendulares etc.) e, a partir dessa leitura, estimular sinergias entre esses espaços 
(Berdegué et al., 2015). 

Com relação aos campos de problemas considerados por cada iniciativa, 
para além da dimensão econômica, em si, há um relativo consenso de que seria 
necessário abordar tanto carências básicas como também as capacidades produtivas 
para apoiar as famílias rurais. Se, sob o ângulo produtivo, repetiu-se uma visão 
tradicional restrita às atividades agropecuárias, aqui há uma novidade. Refletindo 
o entendimento de que a pobreza é um problema multidimensional, e não apenas 
econômico, os programas buscaram abordar uma diversidade de necessidades, tais 
como o acesso a saneamento básico, água, habitação, luz, serviços de educação, 
saúde e registro oficial, e a transferência de renda – seja por meio dos próprios 
programas ou por ações complementares. O argumento aqui é que a precarie-
dade nestas condições básicas compromete a capacidade das famílias em usar 
melhor seus ativos – conhecimentos, força de trabalho, terra e recursos naturais – 
para desenvolver a dimensão produtiva. Os programas chilenos apresentaram uma 
diferença com relação aos demais também neste âmbito, ao identificar a necessidade 
de que as pessoas em situação de pobreza desenvolvam capacidades e atitudes que 
promovam um desenvolvimento autônomo das famílias (Larrañaga, Contreras e 
Cabezas, 2014).

Com relação às capacidades produtivas, os programas analisados coincidem em 
dar destaque aos desafios da falta de capacitação técnica e acesso precário a recursos 
financeiros. No entanto, há uma diferença com relação ao tipo de conhecimento 
que se considera necessário mobilizar. Enquanto os programas do Brasil, do Chile 
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e do México reconhecem a importância do conhecimento oferecido por serviços 
de assistência técnica, os casos do Peru e da Colômbia indicaram a necessidade 
de que as intervenções também sejam culturalmente adaptadas. Nesse sentido, 
o programa Haku Wiñay se apoiou fortemente na figura de especialistas locais, 
chamados de yachachiqs (o que sabe, em quéchua), os quais buscam resgatar os 
saberes indígenas para incorporá-los nas intervenções e, por estarem inseridos nas 
dinâmicas socioculturais das comunidades, possuem um conhecimento privilegia-
do da zona, de suas características e das necessidades das famílias rurais (Asensio, 
2021). No caso do programa colombiano, também foi reconhecida a importância 
de se mobilizar os talentos locais – que pertencem às próprias comunidades e que 
possuem conhecimento destacado e aplicado na resolução de problemas comuns – 
e de promover o intercâmbio de experiências, em um processo que valoriza o 
conhecimento local na busca de soluções adaptadas (Procasur, 2017).

Ainda com relação às capacidades produtivas, os programas analisados pa-
recem se diferenciar na atenção que conferem à dificuldade de acessar mercados.  
A maioria dos programas assumiu de maneira implícita que, à medida que os agri-
cultores melhorassem suas condições produtivas (com acesso a assistência técnica e 
crédito), eles estariam mais aptos a incrementar sua produção e sua produtividade 
e a acessarem mercados. Nesse contexto, a atenção aos mercados se dá de maneira 
indireta. Os programas do Peru e do México reconheceram adicionalmente a ne-
cessidade de fomentar a diversificação e a criação de empreendimentos inovadores 
nas áreas rurais. Já o programa colombiano contemplou a possibilidade de realizar 
estudos de mercado e por isso incluiu componentes para fomentar a capacitação 
dos produtores nesse sentido (Asensio, 2021; Berdegué et al., 2015; Fida, 2007). 
O único país que parece ter adotado um componente que aborda mais diretamente 
a questão do acesso a mercados foi o Brasil, por meio de políticas de compras pú-
blicas (Mello et al., 2014). Neste caso, o que se esperava é que a política oferecesse 
uma oportunidade de mercado relativamente estável e em boas condições e que 
funcionasse como um impulso inicial para, em um passo seguinte, favorecer que 
as famílias estivessem aptas a acessar outras oportunidades em mercados conven-
cionais, mesmo na ausência de instrumentos específicos para este segundo tipo. 

Por fim, uma última questão que os programas dos países abordaram de 
maneira diferenciada é o papel atribuído (ou não) aos territórios. Os programas 
de alguns países identificaram a importância dos territórios na medida em que 
reconheceram que os desafios existentes em um lugar diferem daqueles que existem 
em outro e que a tessitura dos territórios importa para essas diferenças. Isso traz 
exigências de flexibilidade e adaptabilidade para as intervenções implementadas e 
de capacidade institucional em nível local para apoiar a tomada de decisão. Este é 
o caso especialmente dos programas peruano e colombiano (Asensio, 2021; Fida, 
2007). Neles, não houve propriamente uma diferenciação de estratégias para 
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diferentes tipos de territórios, mas foi conferido um papel destacado a instâncias 
locais de governança para adaptarem os instrumentos de políticas às condições 
locais. O programa Territorios Productivos do México aprofundou o olhar para 
os territórios, ressaltando que a exclusão econômica das áreas rurais também está 
associada à falta de participação e sinergia entre atores e instituições locais, assim 
como ao baixo aproveitamento dos vínculos entre áreas urbanas e rurais (Berdegué 
et al., 2015). Os programas chilenos e o programa brasileiro5 deram pouca ou 
nenhuma atenção à dimensão territorial, centrando essencialmente a sua atenção 
nos desafios vividos por indivíduos e famílias em situação de pobreza (Favareto, 
2019; Fernandéz et al., 2016).

2.3 A mobilização de evidências para definir o público-alvo

A partir do entendimento do problema da exclusão econômica, um desafio im-
portante abordado é a definição do público-alvo. Para avançar nesse sentido, os 
programas buscaram mobilizar diferentes tipos de evidências, de maneira a focalizar 
as intervenções. As escolhas realizadas indicam que há uma relação entre a definição 
do problema da exclusão econômica, as estratégias de identificação e definição do 
público-alvo e as evidências mobilizadas.

Como discutido anteriormente, a atenção dos programas do Brasil e do 
Chile recaiu sobre indivíduos e famílias em situação de pobreza e, por isso, a de-
finição do público-alvo nesses casos passou pela mobilização de evidências sobre 
diferentes vulnerabilidades, com base nos cadastros nacionais dos países. No caso 
do Brasil, foram consideradas elegíveis as famílias que já eram público-alvo do 
Brasil Sem Miséria, dando especial atenção à população em situação de extrema 
pobreza e incluindo famílias com renda de até meio salário mínimo per capita. Para 
identificar essas famílias, foram utilizadas as informações do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), sistematizadas a partir 
de um conjunto de iniciativas que também incluía a busca ativa pelas famílias, 
realizada por profissionais da área de assistência social dos municípios (Campello, 
Falcão e Vieira, 2015), e a mobilização de outros sistemas de informação, como 
a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Vale lembrar que a própria criação do 
Cadastro Único havia sido uma inovação importante, unificando bases de dados 
e informações sobre beneficiários e potenciais beneficiários, que antes estavam 
dispersas em bases individuais por programas, com inconsistências entre eles.  

5. Apesar de o programa brasileiro não adotar uma lógica territorial no seu planejamento, houve uma preocupação 
em dar atenção às necessidades que diferentes regiões apresentavam. O programa Água para Todos, por exemplo, era 
um dos que compunham o mix presente na Rota de Inclusão Produtiva Rural do Brasil Sem Miséria, e tinha como foco 
especial os estabelecimentos da região Nordeste. O mesmo se pode dizer a respeito do programa Bolsa Verde, que estava 
direcionado para a região da Amazônia. O desenho e a implementação desses programas exigiram a mobilização de 
diferentes tipos de informações para planejar as intervenções, desde um melhor mapeamento da infraestrutura existente 
até a identificação do público-alvo. Também é preciso lembrar que houve no mesmo período uma política territorial 
nacional, mas a execução da política de inclusão produtiva não passava pelos espaços de governança daquela iniciativa. 
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No caso do Chile, de maneira similar, foram utilizados os dados do Registro Social 
de Hogares, a partir do qual é realizada a análise dos perfis das famílias em diferentes 
dimensões de vulnerabilidade. Com base em critérios quantitativos, aqueles que 
se encontram abaixo de uma pontuação definida são considerados elegíveis para 
o programa. As iniciativas chilenas adicionam uma segunda etapa à definição do 
público-alvo, na qual as famílias recebem a visita de assistentes sociais que reali-
zam um diagnóstico situacional qualitativo e confirmam se as famílias podem ser 
beneficiárias do programa (Larrañaga, Contreras e Cabezas, 2014).

Nos casos do Peru e da Colômbia, foram incluídas evidências adicionais sobre 
o espaço em que as famílias se inserem indicando uma maior preocupação com a 
dimensão territorial da inclusão produtiva. No caso peruano, a definição do público-
-alvo se deu em três etapas. Primeiro, em âmbito nacional, foram identificados os 
centros populacionais nas áreas rurais do país que apresentam alta incidência de 
pobreza, predominância de famílias que dependam de práticas caracterizadas como 
economias de subsistência,6 além de outros fatores de vulnerabilidade, como desnu-
trição infantil. No caso colombiano, em particular, a atenção às áreas marcadas pelos 
conflitos armados é especialmente relevante. Em uma segunda etapa, os escritórios no 
âmbito zonal fizeram uma nova avaliação socioeconômica dos centros populacionais, 
buscaram a opinião dos municípios e avaliaram a capacidade orçamentária do âmbito 
zonal para a execução do programa. Por fim, nos locais que foram selecionados para 
receber a intervenção, qualquer habitante pode se inscrever no programa se desejar, 
não havendo restrições relacionadas ao tamanho das propriedades ou à participação em 
outros programas (Asensio, 2021). Além de identificar as regiões com características 
predominantemente rurais e em quais delas se concentram as famílias em situação 
de pobreza, o programa colombiano avaliou se existem organizações sociais capazes 
de implementar as ações do projeto (Fida, 2007). 

Por fim, no caso do México, buscou-se levantar evidências que permitissem 
a identificação de territórios funcionais, onde seria implementado o programa. 
Primeiramente, foram identificadas as localidades em que o Programa Nacional de 
Transferência de Renda (Prospera) estava em operação e onde existia uma presença 
expressiva de pequenas unidades de produção agrícola (menos de 20 hectares). 
Entre as localidades mapeadas em cada estado, foram identificadas as que contavam 
com um maior número de beneficiários do Prospera e que apresentavam mais de 
quatrocentos habitantes, as quais teriam prioridade para receber o programa. Os 
territórios funcionais abarcaram um conjunto de municípios, incluindo uma ca-
beceira e os municípios que se encontram em um raio de até 10 km e que também 
apresentavam uma presença relevante de pequenas propriedades e um número 

6. A definição de economia de subsistência tem como base o indicador de utilização das terras, que deve ser predo-
minantemente voltado ao uso agrícola, e famílias com propriedade com menos de 1,3 hectare que utilizam ao menos 
75% da mão de obra doméstica nessas atividades (Asensio, 2021).
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mínimo de beneficiários do Prospera. Com isso, esperava-se que os territórios fun-
cionais fossem espaços que apresentassem intensidade nas interações econômicas 
e sociais entre habitantes, organizações locais, unidades de produção e empresas. 
Para confirmar as análises anteriores, feitas a partir das bases de dados do país, 
foram realizadas pesquisas para validar os territórios e para analisar a existência de 
organizações locais e o potencial de desenvolvimento delas (Berdegué et al., 2015).

Esse rápido olhar para a diversidade de experiências de inclusão produtiva 
rural na América Latina mostra como as diferentes formas de definir a condição 
de exclusão implica, conscientemente ou não, distintos tipos de evidências a serem 
mobilizadas. Em alguns casos, isso envolve a abrangência geográfica das ações – se 
as evidências precisam abranger a região e as relações entre áreas rurais e centros 
urbanos, as condições socioeconômicas dos municípios, ou apenas a dimensão da 
vulnerabilidade das famílias. O mesmo se poderia dizer a respeito dos temas que 
as evidências mobilizadas ou necessárias deveriam cobrir: se apenas aquelas relacio-
nadas às condições infraestruturais ou também sobre a dimensão comportamental 
ou outras. E, por fim, especificamente sobre a dimensão produtiva, se as evidências 
dizem respeito somente aos problemas e às condições da porteira para dentro dos 
estabelecimentos, ou se deveriam envolver também informações sobre os mercados 
potenciais para o trabalho e para a produção das famílias; e se esse trabalho se resume 
ao trabalho em atividades primárias ou se as evidências deveriam abranger também 
os domínios associados à pluriatividade dessas famílias pobres. Tudo isso, por sua 
vez, irá repercutir também sobre as modalidades de ações a serem implementadas 
e, claro, o tipo de evidências que, também elas, as políticas e as intervenções, irão 
requerer. Este é o foco da seção 3: evidências para que tipo de práticas? 

3 EVIDÊNCIAS PARA QUÊ?

A partir da definição dos contornos do problema da exclusão econômica e do 
público-alvo que receberá atenção, cada um dos programas avançou na definição 
dos instrumentos de intervenção e das estruturas responsáveis por esses. A seguir 
serão feitos comentários sobre como foram definidos os contornos dessas formas 
de intervenção, sua implementação e, em função disso, qual a repercussão destas 
opções para a produção e o uso de evidências. 

3.1 Um conjunto de políticas ao longo de uma trajetória

Ao observar os programas de inclusão produtiva, é possível notar que a maioria 
deles abordou a superação da exclusão econômica por meio de um conjunto de 
políticas que se organizam ao longo de uma trajetória. O único caso que não 
parece ter incluído a ideia de uma trajetória é o programa colombiano, em que 
associações locais formularam projetos de assistência técnica ou financiamento a 
serem aprovados pelos comitês gestores dos programas, mas não parece ter havido 
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um sequenciamento esperado. Para os demais países, a noção de trajetória – ou 
rota de inclusão produtiva, como no caso brasileiro – serviu como elemento or-
ganizador do conjunto de políticas oferecido. No entanto, a noção de trajetória se 
expressou de formas diferentes, mantendo uma forte relação com a maneira como 
o problema da exclusão econômica é concebido em cada caso.

Para os casos do Chile e do Brasil, ambos conceberam rotas que deveriam ser 
percorridas por indivíduos e famílias, refletindo a sua abordagem para a inclusão 
produtiva. As trajetórias nesse sentido estariam associadas a dois caminhos possíveis: 
o do estabelecimento de um pequeno negócio ou o da obtenção de um emprego 
formal. Para as áreas rurais, o primeiro caso é o mais frequente. 

No caso do Chile, a trajetória a ser percorrida deveria constituir um plano 
de ação a ser cumprido pelas famílias com prazos e requisitos definidos. Depois de 
deliberar juntamente com o assistente social responsável pelo acompanhamento da 
família se ela seguiria o caminho do empreendedorismo ou do emprego formal, 
definia-se uma trajetória padronizada a ser concluída pelas famílias no período de 
três anos. O caminho para o empreendedorismo envolve avaliar diferentes opções, 
definir qual negócio será iniciado, obter a formação técnica requerida ou receber 
serviços de assistência técnica e a compra de equipamentos e insumos. Para cada 
uma dessas etapas, as famílias deveriam cumprir com requisitos mínimos para passar 
à seguinte e ter acesso aos benefícios. Caso esses requisitos não fossem cumpridos, 
as famílias poderiam deixar o programa. O modelo chileno é criticado justamente 
por adotar uma trajetória padronizada que não dá espaço às particularidades de 
cada caso (Fernandéz et al., 2016; Larrañaga, Contreras e Cabezas, 2014). 

No caso do Brasil, ao passo que o programa de fomento seguiu uma lógica 
similar ao programa chileno, é interessante notar que a Rota de Inclusão Produ-
tiva Rural, definida pelo governo federal do país, também serviu como esquema 
organizador para reunir diferentes intervenções anteriormente dispersas, mas sem 
estabelecer um sequenciamento com as famílias. Ou melhor, no planejamento, a 
rota previa um sequenciamento, mesmo considerando que as famílias não rece-
beriam necessariamente todas as intervenções, pois nem todas sofriam as mesmas 
restrições. A rota rural consistia em uma combinação de programas que buscaria 
atender as diferentes necessidades dos pequenos estabelecimentos agrícolas. Primeiro 
se ofereceriam programas para atender carências básicas (água, luz e renda); em 
seguida, seria dada atenção a carências produtivas (crédito e assistência técnica); e, 
por fim, se buscaria inserir os agricultores em mercados institucionais. Entretanto, 
como a implementação dos programas para cada uma destas carências era realizada 
separadamente, às vezes por diferentes ministérios, apenas o acompanhamento de 
metas e a solução de problemas era feito por uma estrutura centralizada, cada um 
desses programas ou ações chegava para grupos diferentes de agricultores pobres e em 
ordem aleatória, pervertendo a concepção original (Mello et al., 2014; Mello, 2018). 
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Para os casos do Peru e do México, as etapas do programa estavam relacionadas 
à sua implementação em uma localidade, em vez de se centrar nas famílias. Estes 
programas são descritos a seguir. 

O programa peruano definiu três estágios, cada um com a duração de um 
ano, durante os quais se buscaria o amadurecimento dos negócios das famílias. 
Em um primeiro estágio, considerado o mais intenso, os especialistas locais do 
programa apoiariam as famílias a implementar tecnologias e práticas produtivas 
selecionadas pela população local, assim como melhoras na infraestrutura de suas 
residências, especialmente no que se refere a saneamento e saúde. No segundo ano 
do programa, os especialistas locais se dedicariam a reforçar a apropriação tecno-
lógica e a resolver possíveis problemas que surgem do seu uso, além de promover 
o fomento de capacidades financeiras. No último ano, o trabalho dos especialistas 
locais com os estabelecimentos familiares deveria ser reduzido, e passar a se con-
centrar em empreendimentos coletivos, que também deveriam receber o apoio de 
especialistas dedicados à comercialização, com vistas a melhorar os seus resultados 
financeiros (Asensio, 2021).

Por fim, a experiência mexicana organizou a sua trajetória ao redor de um 
plano de desenvolvimento territorial. Depois de identificar as formas de ação 
coletiva existentes no território, seria realizado um diagnóstico dos principais pro-
blemas e obstáculos para o avanço da localidade. Com base no diagnóstico, seria 
elaborado um plano de desenvolvimento de três anos e um plano de trabalho de 
um ano. Os planos deveriam ser construídos de forma participativa, com mem-
bros da comunidade, organizações locais e agências governamentais. Os projetos 
empreendidos visariam identificar e estimular os principais eixos econômicos do 
território. A implementação se daria com o apoio de agências governamentais e 
contaria também com a participação da comunidade e das organizações locais, que 
também participariam do seu monitoramento (Berdegué et al., 2015).

3.2 A necessidade de coordenar as ações

Para oferecer os diferentes tipos de intervenções implicados nos programa de 
inclusão produtiva, é necessário que exista um grau elevado de coordenação, 
sobretudo no que diz respeito a dois aspectos: i) os programas que compõem as 
trajetórias precisam chegar às mesmas famílias nos territórios; e ii) eles precisam 
chegar na sequência certa para garantir a cumulatividade. Sem isso, a ideia de 
trajetória é apenas uma abstração. E, para que ela ocorra, é necessária a coorde-
nação entre níveis de governo e entre áreas de governo, pois cada componente 
das rotas ou trajetórias de intervenção estão tipicamente localizados em uma 
estrutura governamental, muitas vezes em diferentes órgãos ou estruturas, com 
seus mecanismos próprios de implementação e governança. 
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De maneira geral, os programas assumiram que os instrumentos de política 
são oferecidos em nível nacional e coordenados em nível local; no entanto, a ope-
racionalização desse arranjo se deu de diferentes maneiras e nem sempre favoreceu, 
de fato, esta coordenação em âmbito local. 

Para oferecer os instrumentos de política em nível nacional, alguns países 
utilizaram as políticas com que já contavam, enquanto outros criaram novas 
estruturas. No caso do Brasil, por exemplo, os programas que foram mobilizados 
para compor a rota de inclusão produtiva rural já existiam e eram operados por 
diferentes ministérios. Para favorecer a sua mobilização e coordenação ao redor 
dos beneficiários do programa, foram criadas salas de situação interministeriais 
para o monitoramento dos programas (Mello et al., 2014). No caso chileno, foi 
identificado que a inclusão dos beneficiários do Chile Solidário em programas que 
já existiam no país, como os serviços de assistência técnica agrícola e os serviços de 
apoio para o desenvolvimento de empreendimentos, traria muitas dificuldades a 
esses programas. Por isso, decidiu-se duplicar algumas dessas iniciativas, criando 
programas paralelos dirigidos às necessidades do público-alvo do Chile Solidário 
e posteriormente do IEF. Esse arranjo é criticado por não favorecer a conexão dos 
empreendimentos com os serviços mais especializados do país e com mercados 
mais dinâmicos (Fernandéz et al., 2016).

Como mencionado anteriormente, a maioria dos programas dos países reconheceu 
a necessidade de conferir um papel de coordenação para o âmbito local. No entanto, 
foram adotados diferentes arranjos com esse objetivo. No Chile, apesar de inicialmente 
o planejamento do programa ser centralizado no governo nacional, com o tempo esse 
papel foi transferido para os municípios, por reconhecer a importância de dar uma 
maior atenção às necessidades locais. Os governos municipais contaram também com 
o apoio de assistentes que acompanham as famílias em dois âmbitos: psicossocial e 
laboral (Larrañaga, Contreras e Cabezas, 2014). Nos casos peruano e colombiano, a 
coordenação se estabeleceu por meio da interação entre organizações locais da sociedade 
civil – conselhos de administração de núcleos de quarenta a oitenta famílias no Peru e 
associações locais de produtores na Colômbia – com órgãos de governo regionais ou 
zonais. No programa Haku Wiñay, a coordenação também foi fortalecida por meio 
da figura dos yachachiqs – responsáveis por oferecer um acompanhamento direto às 
famílias (Asensio, 2021). No caso do México, foram criadas unidades de operação 
com representantes governamentais e de organizações locais (Berdegué et al., 2015). 
Nos programas dos três últimos países, essas organizações locais foram responsáveis 
por gerir recursos, identificar e solicitar a oferta de políticas necessárias, acompanhar 
a execução das ações e, em alguns casos, participar da sua avaliação. 

A exceção nessa última discussão é o programa brasileiro, pois, diferentemente 
do que ocorre com a sua rede de assistência social, com capilaridade municipal em 
todo o território nacional, o programa não conta com estruturas em nível local 
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para empreender as políticas de apoio produtivo. No caso do PBF, por exemplo, 
o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) monitora a aplicação e a 
situação das famílias. Já no caso da inclusão produtiva, não há um conselho local. 
Os antigos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRs) foram, 
em sua quase totalidade, desmontados. Em seu lugar, foram criados em muitos 
lugares os Colegiados Territoriais, mas eles não atuavam em âmbito municipal. 
Com isso, programas importantes, como assistência técnica, crédito de fomento, 
entre outros, não passavam por nenhuma estrutura municipal de gestão, ficando 
exclusivamente sob coordenação das estruturas nacionais, muito distantes, por sua 
própria natureza, das sutilezas e especificidades dos contextos locais de implemen-
tação, e isso, obviamente, dificultava muito a coordenação entre esses instrumentos 
no momento de sua implementação com os beneficiários (Favareto, 2019).

3.3 A mobilização de evidências para acompanhar o desempenho dos programas

Para dar seguimento às ações empreendidas pelos programas, os países mobilizaram 
evidências de diferentes tipos. Ao observar os diferentes casos, parece possível identifi-
car duas situações distintas. Uma primeira na qual se encaixam os programas brasileiro 
e chilenos, que buscaram monitorar a execução de cada um dos componentes, mas 
deram menor atenção à sua coordenação e aos resultados dos programas. E outra 
situação, na qual se encontram as iniciativas do México e do Peru, que incorporaram 
estratégias de avaliação de resultados no desenho dos programas. 

Os programas do Brasil e do Chile optaram por monitorar os componentes 
dos programas, privilegiando assim o acompanhamento do alcance das intervenções 
e seus impactos em termos agregados, por exemplo, nos indicadores de pobreza do 
país. No caso do Brasil, mantendo em grande medida a lógica de cada intervenção, 
foi dado seguimento, por exemplo, a quanto do orçamento dos programas estava 
sendo investido de fato, quantas pessoas receberam assistência técnica ou quantas 
cisternas foram instaladas. Mas nada havia de evidências sobre se estes investimentos 
estavam atingindo as mesmas famílias ou se estavam sendo pulverizados, ou se a 
ideia de rota baseada em sequenciamento de acesso a programas estava ocorrendo.  
As informações eram reunidas para acompanhamento e eventual apoio pelas es-
truturas de gestão coordenadas pelo plano Brasil Sem Miséria, que amalgamava 
todos estes outros programas dispersos em outras estruturas ministeriais. Nos casos 
chilenos, também foi privilegiado o alcance das intervenções, monitorando, por 
exemplo, o número de visitas realizadas pelos assistentes sociais, quantas famílias ini-
ciaram hortas ou quantas receberam os insumos para começar a criação de animais.  
Ao dar seguimento apenas às ações de cada um dos componentes, esses programas 
enfrentaram dificuldades para estabelecer a coordenação das intervenções e não 
foram capazes de fazer os ajustes necessários para melhorar sua complementaridade 
e, por aí, a sua efetividade (Fernandéz et al., 2016; Favareto, 2019). 
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É importante mencionar que, no início da implementação dessas iniciativas, 
algumas das ações empreendidas tiveram de enfrentar o desafio da ausência de dados 
ou informações sobre as famílias que buscavam atender. Foi durante o processo de 
execução que algumas dessas informações foram captadas e posteriormente utili-
zadas para redirecionar as ações. Nesse sentido, não houve necessariamente uma 
decisão deliberada de acompanhar a execução dos programas individualmente. 
Houve uma inércia institucional que favoreceu a fragmentação do olhar e a ênfase 
na dimensão de alcance das políticas. Ainda assim, o acompanhamento de cada 
um dos programas foi o que finalmente permitiu identificar a falta de convergência 
das ações. No caso da rota rural brasileira, por exemplo, observou-se que a maioria 
da população beneficiária recebeu apenas uma ou duas intervenções do conjunto 
definido, de forma que a trajetória cumulativa que havia sido imaginada não foi 
implementada (Mello, 2018).

Nos casos do Peru e do México, os governos de ambos os países encomen-
daram e realizaram avaliações de impacto. Para o programa mexicano, foram 
estabelecidas comissões de seguimento nos âmbitos nacional, estadual e territorial, 
com a função de receber e discutir as evidências oferecidas pelas experiências 
locais, as quais seriam reportadas e monitoradas por um sistema de avaliação 
desenvolvido para o programa tanto no processo de planejamento e implemen-
tação quanto no término do ciclo trienal (Berdegué et al., 2015). Além disso, o 
programa contemplava a realização de projetos-piloto que funcionariam como 
espaços de aprendizagem, nos quais seriam experimentadas estratégias, métodos e 
instrumentos e se manteria um dispositivo de acompanhamento e aprendizagem 
sistemática. As decisões de expandir e dar continuidade ao programa estariam 
associadas aos resultados obtidos. O sistema de avaliação e monitoramento também 
incluiu um componente de aprendizagem, que permitia identificar os elementos 
críticos que obstaculizam o processo operativo proposto e os efeitos esperados 
do programa e deveria contar com a participação de uma equipe de especialistas 
externa ao governo (Rimisp, 2015).

Esse olhar sobre os programas mostra que o uso de evidências pode ser muito 
variado, a depender de, pelos menos, dois aspectos: i) assim como a maneira 
de definir o problema recorta o olhar dos gestores para buscar certos tipos de 
evidências em seu apoio e definição de foco, o uso destas evidências repercute 
também sobre o repertório de ações selecionadas para compor os programas 
e as estratégias de inclusão produtiva rural; e ii) as evidências sobre as ações 
e sua implementação também têm sido diversas, quanto aos fins – monitorar 
execução formal, gerar aprendizados ou subsidiar decisões sobre encadeamento 
ou bifurcações de trajetórias, aperfeiçoar gestão e buscar complementaridades e 
sinergias, ou avaliar impactos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando as ambições anunciadas para este capítulo, o intuito principal consistia 
em oferecer reflexões de cunho teórico e, principalmente, empírico sobre uso de 
evidências, tendo por base a análise de experiências selecionadas da atuação de 
governos latino-americanos na promoção de inclusão produtiva rural. 

Sob o ângulo teórico, tentamos desenvolver o argumento de que o uso de 
evidências opera nas interdependências entre decisões técnicas e cognitivas. Isto 
é, há um ponto de partida que é dado pelo viés cognitivo dos agentes, ao emol-
durar o problema foco das intervenções públicas de uma determinada maneira, 
o que, por si, já condiciona o tipo de evidências a serem buscadas. Isso cria uma 
espécie de dependência de caminho, na qual tal escolha de evidências condiciona, 
por sua vez, o repertório de ações a compor os programas. No que diz respeito 
à implementação das ações, pesam tanto o viés cognitivo dos agentes como o 
tipo de cultura institucional, que pode privilegiar mais evidências que permitam 
acompanhamento e transparência (accountability) sobre gastos e metas, ou algum 
tipo de construtivismo e geração de aprendizados institucionais apoiado em mo-
nitoramento de resultados ou de eficácia de ações. 

A consequência de tudo isso para as análises sobre evidências é que não se 
pode compreender as formas de sua produção e uso descontextualizadas destas 
dimensões políticas, cognitivas e institucionais. Mas isso não significa hipervalorizar 
a dimensão política e cultural, e sim chamar a atenção para as interdependências 
entre isso e como os aspectos técnicos provocados pelas evidências atuam no sentido 
de reforçar ou desafiar aqueles vieses. Por tudo isso, é preciso antepor à pergunta 
que evidências, as perguntas evidências sobre o quê e evidências para quê. Porque 
elas elevam o nível de reflexividade não só sobre o uso de evidências, mas sobre as 
práticas dos gestores e sobre os objetos de suas intervenções, reconectando aquilo 
que certos automatismos ou tecnicismos associados a evidências podem gerar. 

Ainda sobre essa dimensão conceitual, é importante destacar que o termo 
evidências tem sido utilizado para fazer referência a diferentes tipos de informações. 
Estão entre os tipos de evidências mais comuns: dados cadastrais, informações sobre 
a infraestrutura existente, diagnósticos de assistentes sociais, dados sobre a execução 
de políticas e resultados de avaliações de impacto. Deve-se reconhecer o papel que 
cada um desses tipos desempenha nas intervenções sociais, mas é igualmente im-
portante diferenciá-los e entender o propósito do seu uso e as implicações que eles 
têm para a gestão pública. Especialmente no que se refere à análise da efetividade 
das intervenções, é essencial dar atenção à validade das evidências, ao que tem sido 
discutido mais amplamente ao redor do conceito de evidências científicas, as quais 
são caracterizadas por maior rigor e reflexividade. 
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Para ampliar seu uso, dois desafios se impõem. Do lado dos gestores, criar 
condições para o uso de evidências científicas nas várias fases de elaboração e ges-
tão das políticas, para além da consulta a especialistas. Isso envolve a promoção 
ou incorporação de bons estudos sobre os aprendizados de experiências similares 
anteriormente implementadas, diagnósticos e caracterização situacional de famí-
lias, elaboração de linhas de base apoiadas no conhecimento de fronteira sobre 
os problemas e a complexidade que envolve suas interdependências. Da parte de 
pesquisadores e da comunidade científica, é preciso melhorar a adaptabilidade dos 
métodos que garantem o rigor do conhecimento produzido às condições de tempo 
e às necessidades concretas dos gestores públicos. Isso envolve modelar linguagem 
e foco das pesquisas, priorizar a abordagem por problemas, entre outros aspectos. 

Sob o ângulo empírico, deve ter ficado claro como o uso de evidências, particular-
mente em alguns países, é pouco reflexivo. O grande esforço para chegar a populações 
tradicionalmente não atendidas pelas políticas públicas, sobre quem muitas vezes 
não havia informações, parece ter limitado as possibilidades para um esforço mais 
deliberado e estruturado de uso de evidências ao longo das etapas de planejamento, 
implementação e avaliação das políticas. Nesse sentido, o não uso de evidências em 
alguns casos não foi uma opção, mas uma contingência a ser enfrentada. Muitos dados 
sobre os públicos-alvo tiveram que ser produzidos ao longo da execução, e com isso 
prevaleceu a atenção à focalização e ao acompanhamento de cada intervenção, enquan-
to a avaliação da efetividade das intervenções recebeu pouca ou nenhuma atenção.

Além disso, a análise apresentada revelou também uma lacuna crucial: para 
o melhor desenho das iniciativas, faltam evidências que ajudem a identificar os 
bloqueios e fatores que têm favorecido, efetivamente, a saída da pobreza e a inclu-
são produtiva. É curioso que, em tudo o que foi levantado de análises e avaliações 
sobre os programas, não existam lições consolidadas que buscassem evidenciar, por 
exemplo, de que forma as famílias conseguiram romper a exclusão produtiva. Não 
há acompanhamento sistemático de egressos dos programas de inclusão produ-
tiva. Faltam evidências sobre como alcançar níveis mais elevados de coordenação 
entre níveis e áreas de governo ou entre diferentes programas. Em uma palavra, 
concentra-se muito esforço nos meios e pouco nos fins das iniciativas. 

Tudo isso é especialmente importante pelo momento vivido por estas expe-
riências e pela relevância crescente que o uso de evidências vem tendo na gestão 
pública. Os vários estudos aqui mencionados, e também algumas sínteses, como 
aquela produzida pela PEI, parecem sugerir que é necessário inaugurar uma nova 
geração de iniciativas de inclusão produtiva rural (Andrews et al., 2021). Quem 
sabe as evidências sobre o que funcionou ou não nestes programas possam criar 
um ambiente favorável a um melhor uso deste instrumento nos novos programas 
que serão moldados nos próximos anos. 
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agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 
FAO, 2019. (Documento, n. 18). Disponível em: <https://bit.ly/3kFi6Ys>.



Uso de Evidências em Políticas e Estratégias de Inclusão Produtiva Rural  
na América Latina

 | 769

RIMISP – CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL. 
Programa Territorios Productivos: nota de aprendizaje n. 1. Chile: Rimisp, 2015.

RIGOLINI, J. Productive inclusion: a silver bullet, or a new development fad? 
Brookings, 12 abr. 2016. Disponível em: <https://brook.gs/3Co8IhQ>. Acesso 
em: 20 fev. 2019. 

SABOURIN, E.; GRISA, C. (Org.). A difusão de políticas públicas brasileiras para 
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