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Resumo
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública de incentivo à agricultura familiar
e de promoção da segurança alimentar e nutricional. Por apresentar ações que impulsionam a economia
local visando inclusive a proteção do meio ambiente, este programa pode ser considerado um caso de Big
Push para a sustentabilidade no Brasil. Neste sentido, o objetivo do artigo é analisar o PAA na perspectiva
do Big Push Ambiental. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática de literatura que levantou estudos
empíricos que abordaram as dimensões econômicas, sociais e ambientais do PAA. Como resultado,
constatou-se que o programa tem sido capaz de promover ao mesmo tempo a valorização da agricultura
familiar, inclusão social, incentivo às práticas sustentáveis, segurança alimentar e nutricional e
dinamização da economia no contexto local. Também minimiza os efeitos dos padrões convencionais de
produção e mercado na medida em que tenta mitigar as assimetrias de renda e reduzir os contextos de
vulnerabilidade dos seus beneficiários.

A. Introdução
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública do Governo Federal que apresenta
como focos centrais o incentivo à agricultura familiar e o combate à insegurança alimentar e nutricional
(Insan), atuando também na inclusão produtiva rural de famílias em condição mais vulnerável do ponto
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de vista econômico e social (Brasil, 2003). O PAA foi criado pela Lei n° 10.696 de 02 de julho de 2003,
no âmbito do Programa Fome Zero. Esta lei foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011,
sendo regulamentada pelo Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.
Atualmente, o programa opera em seis modalidades: Compra com Doação Simultânea (CDS),
Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra
Institucional e Aquisição de Sementes. A principal delas, a CDS, compra alimentos produzidos pela
agricultura familiar e os transfere para a população atendida pela rede socioassistencial, pelos
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (EPSANs), pela rede pública e/ou filantrópica
de ensino e às pessoas em situação de Insan (Brasil, 2003).
O objetivo desta pesquisa foi analisar o PAA como um caso de Big Push Ambiental no Brasil, na
perspectiva do conceito desenvolvido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL) (CEPAL/FES, 2019). Para isso, foi realizada uma revisão sistemática de literatura para
identificar estudos que mostrassem os efeitos do programa no nível local e regional. Estes trabalhos foram
analisados com a finalidade de levantar indicadores de avaliação do programa na promoção do
desenvolvimento local sustentável e no combate às desigualdades sociais e regionais, considerando as
dimensões econômica, social e ambiental.
No período de maio/2019 a julho/2019 foi feito o levantamento dos estudos empíricos publicados
que analisaram os resultados e impactos do PAA no território. Foram considerados os artigos científicos,
livros e/ou capítulos de livros que ou fizeram uma avaliação do programa ou analisaram o seu processo
de implementação em contextos/regiões específicos.
A busca teve como termos indexadores “Programa de Aquisição de Alimentos” e “PAA”, cujos
descritores foram aplicados instantaneamente ou de modo isolado nos títulos, resumos e assuntos. A
pesquisa foi realizada nas seguintes fontes: bases de artigos acadêmicos; anais de eventos da Sociedade
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER); relatórios, livros e/ou capítulos de
livros publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)2 , Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA)3 , Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e busca
reversa. Mais detalhes sobre a metodologia aplicada no levantamento dos dados e as categorias utilizadas
na análise estão apresentados no Anexo A deste trabalho.
Utilizou-se também levantamento de dados secundários nos registros administrativos de compras
disponibilizados pela Conab e pelo Ministério da Cidadania para o período de 2003 a 2018. Os valores de
compras apresentados neste trabalho sofreram correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) e atualização para 2018, usando o índice do mês de dezembro para atualizar os valores
de cada ano.

B. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
O PAA é resultado da convergência de três debates relevantes para o Brasil e que ganharam força nas
décadas de 1980 e 1990: a segurança alimentar e nutricional (SAN), a necessidade de fortalecimento da
agricultura familiar e a redução da pobreza (Brasil, 2003).
Para isso, o programa constituiu duas ferramentas importantes. A primeira é a construção de um
canal de comercialização, por meio da compra direta de produtos de agricultores familiares (ou de
organizações) com dispensa de licitação. A segunda é a promoção da segurança alimentar e nutricional
através de doações desses alimentos à organizações e pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade
social e alimentar (Brasil, 2003).
Além disso, o PAA vem promovendo, ao longo dos anos, a articulação e integração de ações entre
as instituições do poder público nas diferentes instâncias federativas, e deste com a sociedade civil
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organizada, formando também relações de reciprocidade nos processos locais de desenvolvimento e em
torno do programa (Froehlich & Schneider, 2013).
Ao integrar as políticas de segurança alimentar e nutricional e agrícola por meio de concepções
intersetoriais, o PAA converge as temáticas da necessidade de se criar condições de acesso regular aos
alimentos saudáveis e as demandas de mercado. Desta forma, o programa constrói um canal de
comercialização e promove inclusão no campo a partir do fortalecimento da agricultura familiar,
proporcionando ao mesmo tempo acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade
necessárias à população em situação de Insan (Grisa, Schmitt, Maluf, & Leite, 2010).
O Decreto nº 7.775/2012, que regulamenta o PAA, definiu nove finalidades para o programa (Box
1). Observa-se que estas finalidades abrangem as dimensões econômica, social e ambiental e dão ao PAA
um caráter de política voltada ao desenvolvimento sustentável em uma perspectiva aderente aos princípios
teóricos do Big Push. Para atingir os seus objetivos, o programa busca investir em ações capazes de
conduzir ao crescimento econômico local, à geração de renda, à melhoria nas condições de vida da
população, o combate às desigualdades e a redução do impacto ambiental na produção agrícola. O PAA
apresenta também critérios de priorização para agricultores de baixa renda, mulheres, produtores de
alimentos orgânicos ou agroecológicos, povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária.
Box 1
Finalidades do PAA estabelecidas no Decreto n° 7.775/2012
1. Incentivar a agricultura familiar, promovendo sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com
sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda.
2. Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar.
3. Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, às pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.
4. Promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, inclusive para prover a
alimentação escolar nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios públicos.
5. Constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares.
6. Apoiar a formação de estoques por cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar.
7. Fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização.
8. Promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, e incentivar hábitos
alimentares saudáveis em nível local e regional.
9. Estimular o cooperativismo e o associativismo.
Fonte: Sambuichi et al. (2019), adaptado de Brasil (2012).

Desde a sua implementação, o programa vem sendo objeto de diversas pesquisas empíricas que
contemplam a avaliação dos seus resultados e/ou a descrição do processo de implementação e suas
influências e impactos em regiões e contextos específicos. A análise dos resultados dessas pesquisas pode
gerar indícios para avaliar em que medida o programa está conseguindo atingir os seus objetivos
relacionados à promoção do desenvolvimento sustentável.

C. A análise do PAA em três dimensões: econômica, social e
ambiental
A literatura examinada apontou impactos do ponto de vista econômico, social e ambiental no contexto de
implementação do PAA. Foram encontrados e analisados 105 estudos, cuja relação completa está
apresentada nos Anexos B e C. Apresenta-se na sequência os elementos de análise usados como
indicadores para cada dimensão e o número de estudos que observaram evidências desses indicadores de
impactos do programa. Ressalta-se, porém, que esse quantitativo não reflete diretamente em maior ou
menor impacto do programa para a dimensão analisada, mas, apenas quantifica o número de casos de
realidades empíricas estudadas onde foram evidenciados esses impactos do PAA. Não significa também
que, nas realidades estudadas onde esses impactos não foram identificados, eles não possam ter ocorrido,
pois cada estudo teve a sua metodologia e o seu objetivo próprio.

Do ponto de vista econômico existem três elementos observados nos estudos sobre o PAA:
dinamização da economia local, melhoria na qualidade de produtos e acesso a novos mercados. O Quadro
1 apresenta o número de trabalhos que evidenciaram os indicadores de impacto e seus respectivos
elementos de análise.
Quadro 1
Número de estudos que evidenciaram a ocorrência de cada elemento de análise da dimensão
econômica
Dimensão

Indicadores de impacto
Aumento do PIB
Melhoria da qualidade de
produtos
Conquista de novos
mercados

Econômica

Elementos de análise
Dinamização da economia local
Melhoria da qualidade de
produtos

Nº de estudos
21

Acesso a novos mercados

15

23

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Ao longo dos anos, o Governo Federal aplicou no PAA cerca de R$ 12 bilhões4 em compras
(Gráfico 1) (Sambuichi et al., 2019). Esses aportes externos de recursos são capazes de promover o
fortalecimento e dinamização da economia local, fortalecimento das organizações, permitindo a
estruturação das cadeias produtivas e acesso a novos mercados (Almeida, Ferrante, & Paulillo, 2010; Grisa
et al., 2010).
Gráfico 1
Montante de recursos investidos pelo Governo Federal em compras do PAA, em todas as modalidades
– Brasil e grandes regiões (2003-2018)
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Fonte: Sambuichi et al., (2019)
Nota: valores corrigidos para dezembro de 2018 pelo INPC.
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Não estão incluídos os valores aplicados na modalidade compras institucionais, pois opera com recursos próprios dos entes interessados
e para o qual não há dados disponíveis ainda (Sambuichi et al., 2019). Entretanto, constata-se que, devido à diminuição da aplicação
dos recursos, nos últimos anos o Ministério da Cidadania está incentivando essa modalidade através de materiais informativos e
campanhas de divulgação, buscando maior aproximação entre os entes interessados e agricultores.

É possível verificar no Gráfico 1 a diminuição da quantidade total de investimentos a partir de 2013,
e de modo mais incisivo em 2015. O ano de 2018 foi o que menos recebeu recursos, em torno de R$ 253
milhões. Isso se deu devido aos cortes5 orçamentários feitos em determinados programas sociais e que
podem ter impactos negativos do ponto de vista econômico, já que em um estudo realizado por Dias e
Rocha (2015) em 84 municípios do Rio Grande do Norte apontou que o Governo Federal, ao aumentar as
compras de produtos das cooperativas e associações da agricultura familiar em 1%, provocou um
crescimento do PIB per capita de aproximadamente 0,062%. Eles concluíram ainda que diante da
complexidade dos elementos que corroboram para o crescimento do PIB per capita, a variável “compras
federais” tem forte influência no crescimento do PIB per capita em municípios atendidos pelo PAA.
Santos, Soares e Benavides (2015) analisaram a quantidade mensal de produtos vendidos antes e
depois do PAA, além do preço médio dos produtos e a receita média dos agricultores do município de
Ibicaraí/BA. Os autores constataram que houve acréscimo na quantidade da venda na maioria dos produtos
e uma elevação nos preços médios vendidos ao PAA, pois ele impactou diretamente na recuperação de
preços regionais. Por consequência, houve um efeito positivo na receita média, lucro líquido,
investimentos totais dos agricultores e tempo de retorno do capital. A rentabilidade, indicador que mais
sofreu impacto, nos anos 2009 e 2010, aumentou em 395,9%, fato explicado pela melhoria nos preços e
pelo aumento da quantidade vendida.
O programa tem influenciado também na melhoria da qualidade dos produtos ofertados, tanto do
ponto de vista nutricional, quanto no aspecto e apresentação do produto. Ao se inserir no PAA, o agricultor
passa a receber suporte técnico na produção para que atenda as necessidades e critérios do programa e na
medida em que os produtos da agricultura familiar vão tendo melhorias qualitativas e quantitativas, eles
vão se inserindo em novos mercados. Os reflexos alcançam também a capacidade organizativa da
produção, comercialização e acesso a novas políticas (Agapto, Borsatto, Esquerdo, & Bergamasco, 2012).
Foi o que aconteceu na Comunidade de Matinha – Zona Rural de São Luís. Segundo Correa e Barbosa
(2018), o acesso ao PAA permitiu melhoria gradativa na qualidade dos produtos e estes passaram a ser
mais conhecidos na localidade, ampliando os níveis de produção e comercialização.
Em Cerro Azul, Imbaú e Querência do Norte, municípios do Paraná, identificou-se que após a
participação dos agricultores no PAA, de cada três beneficiários, pelo menos um aumentou a área de
plantio, a fim de atender a demanda do programa e 2/3 deste público conseguiu elevar o nível tecnológico
para gestão das lavouras (Doretto e Michellon, 2007)
O PAA tem construído elementos em sua formação que induzem ao redirecionamento do papel
exercido pela agricultura familiar no contexto do desenvolvimento da sociedade brasileira, sobretudo na
ótica do desenvolvimento mais equitativo. Ele incorpora setores marginalizados na economia e valoriza a
atuação dos agricultores familiares enquanto agentes promotores do desenvolvimento (Martinelli et al.,
2015).
Em âmbito social, considerou-se os elementos de análise: aumento e diversificação da renda;
comercialização/garantia de venda; autoconsumo e qualidade da alimentação de agricultores; melhoria na
qualidade da alimentação dos beneficiários consumidores; aumento do acesso; incentivo ao consumo de
alimento de qualidade; e melhoria na saúde (Quadro 2).
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Outros programas voltados para a agricultura familiar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o PAA-Compra
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Quadro 2
Número de estudos que evidenciaram a ocorrência da dimensão social e elementos de análise
Dimensão

Social

Indicadores CEPAL

Aumento dos salários e/ou
da renda

Elementos de análise
Aumento e diversificação da renda
Comercialização/garantia de
venda
Autoconsumo e qualidade da
alimentação de agricultores
Melhoria na qualidade da
alimentação dos beneficiários
consumidores
Aumento do acesso
Incentivo ao consumo de alimento
de qualidade
Melhoria na saúde

Nº de estudos
70
56
22
36
15
7
11

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

As pesquisas apontaram que o PAA apresenta efeitos sinérgicos que provocam benefícios
interligados e correlacionados. Além de ser uma política que contribui na geração de renda,
comercialização e garantia da venda, ela cria também condições para a redução da Insan, tanto pelo
aumento do acesso ao alimento por parte de pessoas em situação de risco (Agapto et al., 2012; Antunes &
Hespanhol, 2011), quanto pelo estímulo à alimentação saudável, resultando em melhoria da saúde dos
beneficiários consumidores (Oliveira & Bergamasco, 2014).
Em Cerro Azul (PR), Doretto e Michellon (2007) fizeram uma comparação da renda de agricultores
que acessaram e os que não acessaram o PAA. Verificou-se que a renda dos beneficiários do PAA foi 50%
maior do que a renda dos não beneficiários. A análise realizada com os agricultores que se concentraram
no estrato de até 1 salário mínimo, o acréscimo na renda média foi de 87,8%.
A partir do momento em que o PAA se torna mais uma fonte de renda e incentiva a diversificação
produtiva, ele reduz as ameaças de perdas (por pragas ou intempéries climáticas) e quebras e inconstâncias
nos rendimentos. Os efeitos da sazonalidade também são minimizados com as várias fontes da renda e de
produção agrícola (Almeida et al., 2010).
A diversificação mencionada pode ser analisada também na perspectiva do acesso aos alimentos
em quantidade e qualidade adequados e que acarretam na promoção da SAN para o agricultor e também
para o beneficiário que recebe os alimentos. Do ponto de vista do agricultor, Andrade, Oliveira e Esquerdo
(2014) analisaram três assentamentos localizados no município de Araras/SP e constataram que a
diversificação e a melhoria da qualidade da produção têm efeitos diretos na Insan, já que as famílias de
agricultores incorporam à alimentação parte da produção e passam a realizar uma dieta alimentar mais
estruturada.
Já para os beneficiários consumidores dos alimentos, Barth-Teixeira et al. (2017) identificaram que
no Território Cantuquiriguaçu/PR a entrega de produtos pelo PAA nas escolas municipais e estaduais
provocou melhorias significativas no cardápio, pois aumentou a variedade e a qualidade das refeições.
Outro estudo realizado por Ortega, Jesus e Só (2006) e apresentado no Livro “PAA: 10 anos de Aquisição
de Alimentos” (Martins, 2013), aponta os impactos nos rendimentos escolares de estudantes no interior da
Bahia. Os dados revelam que após a implementação do PAA houve aumento de assiduidade em 51%,
melhoria no rendimento escolar de 48%, enquanto os índices “ruim” e “regular” diminuíram 59% e 53%,
respectivamente.
Em Dracena/SP, Antunes e Hespanhol (2011) observaram que nas entidades recebedoras de
alimentos pela rede socioassistencial, o consumo de alimentos naturais e de qualidade provocou efeitos
positivos em crianças e idosos que, segundo relatos, adquiriram maior resistência a determinadas doenças.

Na dimensão dos impactos ambientais, identificou-se que o programa é capaz de fomentar não só
a diversificação da produção (Antunes & Hespanhol, 2011), mas também incentivar a produção de
orgânicos e/ou boas práticas agrícolas (Araújo & Kubo, 2017).
O Quadro 3 apresenta o número de estudos empíricos que evidenciaram cada um dos elementos de
análises relacionados aos indicadores ambientais: diversificação da produção; produção de orgânicos e/ou
boas práticas agrícolas; e estímulo a circuitos curtos de produção.
Quadro 3
Número de estudos que evidenciaram a ocorrência da dimensão ambiental e elementos de análise
Dimensão

Indicadores
Recuperação e/ou melhor
gestão de solos,
pastagens e florestas.

Ambiental

Redução das emissões de
gases de efeito de estufa
e/ou outros poluentes
atmosféricos

Elementos de análise
Diversificação da produção
Produção de orgânicos e/ou boas
práticas agrícolas

Nº de estudos
46

Estímulo a circuitos curtos de produção

15

26

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Os estudos mostram que o PAA, em seu conjunto de modalidades, consegue estimular modificações
relevantes na matriz produtiva das unidades de agricultores familiares e este fenômeno impacta
diretamente na diversificação e na diversidade produtiva, pois o PAA tem conseguido dar destaque aos
produtos da sociobiodiversidade (Brasil, 2017) e incentivar o reestabelecimento da policultura
característica do modo de produção camponesa (Agapto et al., 2012).
Entre as décadas de 1960 e 1970 as regiões brasileiras se inseriram na especialização produtiva,
com práticas voltadas ao monocultivo e produção de commodities, atributo da “modernização da
agricultura” (Grisa et al., 2010). O PAA não rompeu com essa lógica no contexto das grandes propriedades
de terra, mas conseguiu trazer à pauta a urgência e importância da diversificação de cultivos, o que, do
ponto de vista ambiental, ocasiona uma melhor gestão dos solos, pastagens e florestas e contribui para a
conservação da biodiversidade (Carvalho, Becker, & Neske, 2017).
Em Minas Gerais, Souza e Loreto (2019) observaram que as variedades de produtos que o programa
contempla na sua compra da agricultura familiar estimulam os agricultores a ampliarem o número de
opções de culturas que produzem, para que consigam atender ao PAA. Similarmente, Silva, Gomes e Cruz
(2018), em um estudo de abrangência nacional, identificaram que o PAA, ao modificar a matriz produtiva,
introduziu tipos de leguminosas, vegetais e árvores frutíferas que não eram conhecidas pela população
local.
Rossi e Souza Filho (2012) analisaram os impactos na produção vegetal provocados pelo PAA em
propriedades de 30 agricultores do estado de São Paulo. A exploração ocorreu 12 meses antes de iniciar a
participação no PAA e nos últimos 12 meses de participação no programa. Constatou-se que houve
aumento do número de culturas após acesso ao programa, como apresentado na Tabela 1.
Tabela 1
Quantidade de culturas produzidas antes e depois do PAA
Grupo amostral: agricultores familiares beneficiários do PAA
12 meses antes de iniciar a participação no
PAA
Quantidade de culturas
produzidas
N
Total
Média
Desvio padrão
30

229

Fonte: Adaptado de Rossi e Souza Filho (2012).

7,63

4,51

Últimos 12 meses de participação no
PAA
Desvio
N
Total
Média
padrão
30
269
8,97
4,23

No âmbito das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, o PAA, além de ser um mercado
estratégico, é uma ferramenta importante para a valorização desses produtos e para o fortalecimento dos
seus Arranjos Produtivos Locais, conforme observado no livro “Arranjos Produtivos Locais – APLs de
produtos da sociobiodiversidade”, que analisou 18 casos de organizações inseridas nessas cadeias (Brasil,
2017).
Além de incentivar a diversificação da produção e o policultivo, o PAA estimula também a
produção de orgânicos e/ou boas práticas agrícolas, pois permite pagar um preço até 30% maior para a
aquisição desse tipo de produtos. Os órgãos de assistência técnica e extensão rural tem papel fundamental
neste aspecto, já que eles auxiliam no manejo e na condução de boas práticas agrícolas para preservação
e recuperação do solo. Em Alvorada do Oeste (RO) Aleixo et al. (2016) identificaram que a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) fornece orientações por meio de visitas às propriedades
rurais, acompanhamentos, cursos e palestras e que tais ações refletem diretamente na qualidade, no nível
de diversidade dos produtos, no manejo e na inserção de tecnologias e novas técnicas de produção.
Ao estimular a produção, comercialização e consumo de alimentos regionais, o programa valoriza
as economias de pequena escala e fomenta os circuitos curtos de produção, como evidenciado no estudo
de Araújo e Kubo (2017) que analisaram a experiência dos indígenas da etnia Asheninkas no Alto Rio
Envira/AC, concluindo que o programa conecta, de maneira muito evidente, a produção e o consumo,
reforça os sistemas locais de produção, constrói canais curtos de comercialização e aproxima o consumidor
do produtor de alimentos.
Destaca-se por fim a economia de energia e a redução das emissões de gases de efeito de estufa
e/ou outros poluentes em relação aos impactos ambientais.

D. O PAA como caso de Big Push Ambiental para a
sustentabilidade
A Cepal, no relatório “O Big Push Ambiental no Brasil: Investimentos coordenados para um estilo de
desenvolvimento sustentável”, sugere que os países da América Latina e do Caribe busquem alternativas
para construção de caminhos que alterem, de modo progressivo, as estruturas de promoção de crescimento
e desenvolvimento econômico (CEPAL/FES, 2019).
O documento propõe que as dinâmicas produtivas e de mercado se voltem para as eficiências: i)
schumpeteriana (com novos tipos de especialização produtiva, os quais provoquem geração de
conhecimento, aprendizado, mudança e inovação tecnológica e econômica); ii) keynesiana (com a
ampliação do uso de mercados com rápida expansão para se obter ganho de escala e escopo que dinamizam
a economia e geram novos empregos); e iii) ambiental (cujas ações integrem o crescimento econômico à
proteção ambiental e a baixa emissão de gases de efeito estufa) (CEPAL/FES, 2019).
O PAA consegue integrar a valorização do produto e do saber local, e o incentivo à introdução de
mecanismos produtivos mais inovadores e o uso de máquinas e equipamentos agrícolas que facilitem o
labor das famílias rurais. Dessa forma, torna-se possível incrementar a produção de modo que haja
agregação de valor aos produtos, bem como inserir novas e melhores tecnologias, demandando um menor
esforço humano na realização do trabalho. Isso vai ao encontro à eficiência schumpeteriana exposta no
referido relatório (CEPAL/FES, 2019).
No âmbito da eficiência keynesiana, o PAA minimiza efeitos da desigualdade intra e inter-regional,
pois o seu efeito “aumento da renda” reflete no desenvolvimento local, com aquecimento do consumo e
dinamização da economia, e provoca redução da vulnerabilidade social e alimentar de famílias urbanas e
rurais beneficiárias da política. O Programa apresenta a capacidade de mitigar os efeitos econômicos sem
que os desequilíbrios de mercado recaiam, de modo incisivo, sobre aqueles mais expostos. Os beneficiários
possuem as garantias de recebimento de alimentos (pelas entidades e pessoas vulneráveis do ponto de vista
alimentar, nutricional e social), da venda dos produtos e da renda (Grisa & Schneider, 2015).

Outra evidência de eficiência keynesiana no âmbito do PAA é o fato da região Nordeste ter sido
responsável por operacionalizar 48% dos recursos entre 2003-20186 , já que a região, além de apresentar
um maior número de municípios, é também a que mais se enquadra nos critérios de priorização do
programa previstos no Decreto nº 7.775/2012, elementos que demonstram o caráter equitativo da política.
Quanto a eficiência ambiental, diz-se que o PAA apresenta uma aplicabilidade intersetorial a qual
propõe a introdução de sistemas que consideram o aproveitamento de recursos e saberes locais, as boas
práticas agrícolas, preservação do meio ambiente e valorização da biodiversidade. Ao mesmo tempo, o
programa fomenta a inserção de novas tecnologias e valoriza os mercados curtos.
Portanto, a análise do PAA através das dimensões econômica, social e ambiental permitiu inferir
que, primeiramente, ele tem contribuído para a garantia da comercialização. Isso apresenta um impacto
direto na renda dos agricultores familiares, provocando assim, uma dinamização da economia no contexto
local. Segundo, ele fomenta o fortalecimento de organizações e a coesão social. Terceiro, o programa atua
diretamente no combate à Insan da população beneficiária da política e também dos agricultores. E quarto,
o PAA foi capaz de alterar, em determinadas realidades empíricas, a matriz de produção, acarretando em
uma diversificação da carteira de produtos ofertados, e fomentando a cadeia de circuitos curtos de
comercialização.
Por fim, como propõe P. Rosenstein-Rodan, citado por CEPAL/FES (2019, p. 14), se “é necessário
um conjunto substancial de investimentos complementares – que dê um grande impulso (big push) – para
permitir um salto definitivo de desenvolvimento”, o PAA pode ser considerado esse impulso, pois o
programa é objeto de investimento de recursos públicos para impulsionar o desenvolvimento local e
sustentável, sendo também uma ferramenta de combate às desigualdades regionais e sociais.

E. Considerações finais
O Brasil, assim como os demais países do mundo, apresenta a necessidade de construir e ampliar os
sistemas produtivos cujas práticas sejam voltadas ao desenvolvimento sustentável, com ações que visem
à geração de emprego e melhoria nas condições de vida da sociedade.
O PAA é uma importante política pública que pode ser compreendida como uma lição aprendida
no âmbito das políticas intersetoriais. O programa é capaz de promover ao mesmo tempo a valorização da
agricultura familiar, a inclusão social, a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento local e ainda
construir boas práticas de produção e relações de reciprocidade entre a sociedade, o Estado e a política
pública. Ele busca minimizar os efeitos dos padrões convencionais de produção e de mercado na medida
em que tenta mitigar as assimetrias de renda e reduzir os contextos de vulnerabilidade. O programa propõe
ainda um novo modelo de uso da base de recursos naturais e busca, em sua essência, ciclos mais virtuosos
de desenvolvimento econômico.
Contudo, o PAA ainda apresenta muitos desafios. Do ponto de vista da geração de novos mercados,
não é possível afirmar que este cenário seja comum em todas as regiões e contextos onde o programa foi
implementado. É possível que a política se apresente em estágios de maturação muito diversos quando se
trata do Território Nacional.
Acerca da segurança alimentar e nutricional e também no âmbito de política agrícola e de
valorização da agricultura familiar, embora o PAA atenda um número elevado de pessoas em todo o Brasil,
ainda há grande demanda pela implementação e ampliação da política, que carece de chegar, ainda mais,
nos interiores e pessoas de todo o Brasil.
Um outro desafio a ser destacado é a necessidade de o PAA se tornar uma política de Estado e não
de governo. Isso porque o programa ainda sofre com ações localizadas e muitas vezes descontinuadas,
além de sentir as consequências de reduções orçamentárias em virtude de mudanças de gestão e,
consequentemente, agenda de políticas públicas.
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Em 2° lugar vem a região Sudeste, com 21%, seguida pelo Sul (20%), Norte (7%) e Centro-Oeste (4%).

Embora os desafios existam, o PAA foi se aperfeiçoando ao longo dos anos e está entre as ações
mais inovadoras em termos de políticas públicas já implementadas no Brasil. O programa ficou conhecido
nacional e internacionalmente pelo seu caráter original e intersetorial de atuação, com inserção de novas
metodologias de compras públicas e formação de preços, inclusão da agricultura familiar e povos e
comunidades tradicionais na política agrícola, permitindo o diálogo entre os órgãos e as esferas de
governo, e destes com a sociedade civil organizada.
Trata-se, portanto, de uma ação-modelo, característica do Big Push Ambiental e que pode ser uma
alternativa para construção de caminhos que conduzam à economia brasileira em direção ao
desenvolvimento sustentável. O PAA se insere no Big Push Ambiental como um estilo de política pública
que promove o desenvolvimento na região, tendo como eixo central a igualdade.
Como implicações críticas deste estudo, afirma-se que o número de pesquisas identificadas no
levantamento sistemático pode estar subestimado, já que podem existir mais artigos científicos de natureza
empírica que evidenciaram os benefícios específicos do PAA e que não estavam armazenados nas bases
de periódicos e artigos científicos. Contudo, este fato não prejudicou a análise dos benefícios gerados pelo
PAA no nível local e a sua relação com o Big Push Ambiental. Por fim, aponta-se a necessidade de se
realizar estudos mais amplos, de caráter nacional, para avaliar quantitativamente os impactos do programa
no território brasileiro.
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Anexo – Materiais Complementares
A1. Aspectos metodológicos
Para o levantamento de estudos empíricos utilizou-se as fontes de informações apresentadas no Quadro 4
deste Anexo.
Quadro 4
Bases de busca das pesquisas empíricas
Descrição

Bases de artigos
científicos

Livros e/ou capítulos
de livros

Fonte do documento
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)
Scientific Electronic Library Online (SciELO)
Portal de Periódicos da Capes
Anais de eventos da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural
(SOBER)
Busca reversa
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

A justificativa para utilização dos Anais da Sober se deve ao fato de o evento possuir um compilado
de trabalhos acadêmicos que abordam temáticas presentes no escopo do PAA e por reunir um conjunto de
especialistas que acompanharam o programa durante boa parte de sua vigência. A busca por relatórios,
livros e/ou capítulos de livros foram utilizados, pois os órgãos vinculados ou relacionados à
operacionalização do programa – MDS, MDA, MAPA, Consea e Conab – publicaram e/ou corroboraram
para a publicação de ações e resultados acerca do PAA.
A busca reversa é o levantamento de estudos que não fazem parte do compilado de trabalhos
acadêmicos armazenados nas bases. A pesquisa é feita a partir da análise das listas de referência daqueles
trabalhos acadêmicos os quais foram identificados nas bases de dados. Neste caso, considerou-se os
trabalhos que apresentaram em seu título os termos “Programa de Aquisição de Alimentos” e “PAA”.
Foram considerados os trabalhos publicados no período de 2003 até maio de 2019. Para definição
do espaço/tempo foi levado em consideração o ano de implementação do PAA como política pública, por
meio da Lei 10.696/2003.
Os estudos repetidos, teóricos, que abordaram a teoria do programa ou se caracterizaram como
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses foram excluídos já que o foco eram estudos empíricos
que fizeram análise da avaliação e/ou implementação do PAA e que, ao mesmo tempo, passaram por um
corpo editorial antes de serem publicados, o que dá mais confiabilidade nos resultados publicados.
Para a análise de dados, foram criadas categorias (Quadro 2), extraídas da própria literatura, que
deram suporte na exploração e avaliação dos trabalhos.

Quadro 5
Categorias de análise da contribuição do PAA para construção de ações voltadas à sustentabilidade
Dimensão
Econômica

Social

Indicadores CEPAL
Aumento do PIB
Melhoria da qualidade de produtos
Conquista de novos mercados

Aumento dos salários e/ou da renda

Recuperação e/ou melhor gestão de
solos, pastagens e florestas.
Ambiental

Redução das emissões de gases de
efeito de estufa e/ou outros poluentes
atmosféricos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Elementos de análise
Dinamização da economia local
Melhoria da qualidade de produtos
Acesso a novos mercados
Aumento e diversificação dos salários e/ou da
renda
Comercialização/garantia de venda
Autoconsumo e qualidade da alimentação de
agricultores
Melhoria na qualidade da alimentação dos
beneficiários consumidores
Aumento do acesso
Incentivo ao consumo de alimento de qualidade
Melhoria na saúde
Diversificação da produção
Produção de orgânicos e/ou boas práticas
agrícolas
Estímulo a circuitos curtos de produção

A2. Número de referências encontradas para cada indicador e
elementos de análise
Dimensão

Indicador
CEPAL

Elementos de análise

Aumento do
PIB

Dinamização da
economia local

Melhoria da
qualidade de
produtos

Melhoria da
qualidade de
produtos

Econômica

Conquista de
novos
mercados

Social

Aumento dos
salários e/ou
da renda

Acesso a novos
mercados

Aumento e
diversificação dos
salários e/ou da
renda

Artigos
Agostini & Bourscheidt, 2018; Andrade Júnior, 2009;
Chmielewska, Souza, & Lourete, 2010; Correa &
Barbosa, 2018; Deves & Rambo, 2013; T. F. Dias,
Nunes, Torres, & Torres, 2013; T. F. Dias & Rocha,
2015; Froehlich & Schneider, 2013; T. C. de
Lucena, Alencar, Gonçalves, Sampaio, & Oliveira,
2018; Macedo, Agápto, Meira, & Borsatto, 2017;
Maciel & Flech, 2009; Mota, Schmitz, Silva Júnior, &
Rodrigues, 2015; Müller, Fialho, & Schneider, 2007;
Peixoto & Oliveira, 2015; Rocha & Sacco dos Anjos,
2016; Rosa Miranda & Gomes, 2017; Salgado, Dias,
Silva, Santos, & Cunha, 2015; A. R. dos Santos,
Vieira, Ferreira, & Sant’Ana e Castro, 2012; S. R. Q.
Santos, Soares, & Benavides, 2015; V. M. da Silva
& Mattos, 2017; T. C. Silva & Ferreira, 2016.
Agapto, Borsatto, Souza-Esquerdo, & Bergamasco,
2012; Andrade Júnior, 2009; Andrade, Oliveira, &
Esquerdo, 2014; Araujo & Kubo, 2017; Batista et al.,
2016; Carvalho, Becker, & Neske, 2017;
Chmielewska et al., 2010; Correa & Barbosa, 2018;
D’Ávila & Silva, 2011; Deggerone & Gazzoni, 2018;
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos
Rurais, 2008; Dias et al., 2013; Ferreira, Borsatto,
Gomes, Meira, & Bergamasco, 2014; Grisa et al.,
2016; Hespanhol, 2008; É. K. Lucena & Luiz, 2009;
Marques, Le Moal, & Andrade, 2014; Martinelli et
al., 2015; Mota, Schmitz, Silva Júnior, Porro, &
Oliveira, 2014; Salgado et al., 2015; S. R. Q. Santos
et al., 2015; Souza & Loreto, 2019; Vieira & Del
Grossi, 2010.
Almeida, Ferrante, & Paulillo, 2010; Andrade et al.,
2014; Balsadi, 2004; Botelho Filho et al., 2007;
Chmielewska et al., 2010; Correa & Barbosa, 2018;
Dias et al., 2013; Hespanhol, 2008; Mendes,
Perondi, & Telles, 2018; Müller et al., 2007; Salgado
et al., 2015; Santos Neto & Lima, 2016; Siliprandi &
Cintrão, 2018; Souza & Loreto, 2019;
Sparovek et al., 2007.
Agapto et al., 2012; Aleixo, Carvalho, Junkes,
Oliveira, & Sato, 2016; Alves, Vieira, Silva, &
Ferreira, 2011; Andrade et al., 2014; Andrade
Júnior, 2009; Antunes & Hespanhol, 2011; Araujo &
Kubo, 2017; Balsadi, 2004; Batista et al., 2016;
Becker & Sacco dos Anjos, 2010; Botelho Filho et
al., 2007; G. S. Carvalho & Pedroso Neto, 2016; P.
R. Carvalho et al., 2017; Chmielewska et al., 2010;
Coca, 2015; Coradin & Souza, 2015; D’Ávila &
Silva, 2011; Deggerone & Gazzoni, 2018;
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos
Rurais, 2008; A. Dias, Santana, & Rensi, 2017;
Doretto & Michellon, 2007; Faure, 2015; Ferreira et
al., 2014; Filus, Bergamasco, & Souza-Esquerdo,
2017; Froehlich & Schneider, 2013; Grisa et al.,
2016; Hentz, 2016; Rosangela Aparecida de
Medeiros Hespanhol, 2008; Rosângela Aparecida
de Medeiros Hespanhol, 2009, 2013; Leal, 2015; T.
C. de Lucena et al., 2018; É. K. Lucena & Luiz,
2009; Macedo et al., 2017; Maciel & Flech, 2009;
Magalhães & Soares, 2006; Marques et al., 2014;
Matos & Noia, 2014; Mendes et al., 2018; Mota et
al., 2014, 2015; Moura & Magalhães, 2008;
Nascimento, Johann, & Basso, 2017; Nunes, Silva

Nº

21

23

15

70

Comercialização/garantia de venda

Autoconsumo e
qualidade da
alimentação de
agricultores

Melhoria na
qualidade da
alimentação dos

Júnior, Gomes, & Galera Júnior, 2018; A. L. A. de
Oliveira & Bergamasco, 2014; L. G. de Oliveira,
Batalha, & Pettan, 2017; E. L. Pereira, Pontes, &
Barone, 2015; M. E. B. de G. Pereira & Lourenzani,
2014; Plein & Filippi, 2012; Queiroz, Neves, Seabra
Junior, & Machado, 2015; Rocha & Sacco dos
Anjos, 2016; Rosa Miranda & Gomes, 2017; Rossi &
Souza Filho, 2012; Salgado & Dias, 2013; Salgado
et al., 2015; A. R. dos Santos et al., 2012; L. de L.
Santos, Ferreira, & Almeida, 2016; Santos Neto &
Lima, 2016b; S. R. Q. Santos, Soares, & Benavides,
2015; Schmitt et al., 2013; Schmitz, Mota, & Sousa,
2016; Siliprandi & Cintrão, 2011; E. D. da Silva &
Almeida, 2013; F. C. da Silva, Sant’Ana, Maia, &
Gonzaga, 2009; V. M. da Silva & Mattos, 2017; T. C.
Silva & Ferreira, 2016; T. C. Silva, Ferreira, &
Amodeo, 2014; Soares, Barros, & Magalhães, 2007;
Souza-Esquerdo & Bergamasco, 2015; Souza &
Loreto, 2019.
Agapto et al., 2012; Almeida, Pugliesi, Ferrante,
Cardozo, & Paulillo, 2018; Alves, Vieira, Silva, &
Ferreira, 2011; Andrade et al., 2014; Andrade
Júnior, 2009; Antunes & Hespanhol, 2011; Araujo &
Kubo, 2017; Balsadi, 2004; Barros, Soares,
Magalhães, & Silva, 2010; Batista et al., 2016;
Becker & Sacco dos Anjos, 2010; Botelho Filho et
al., 2007; Brasil, 2017; Carvalho et al., 2017;
Cerqueira, Rocha, & Coelho, 2006; Chmielewska et
al., 2010; Coca, 2015; Coradin & Souza, 2015;
Correa & Barbosa, 2018; Coutinho & Hartmann,
2012; Departamento de Estudos Sócio-Econômicos
Rurais, 2008; Deves & Rambo, 2013; Doretto &
Michellon, 2007; Ferreira et al., 2014; Froehlich &
Schneider, 2013; Fuscaldi, 2010; Grisa et al., 2016;
Hentz, 2016; Rosangela Aparecida de Medeiros
Hespanhol, 2008; Rosângela Aparecida de
Medeiros Hespanhol, 2009, 2013; Leal, 2015;
Lemos & Lima, 2014; É. K. Lucena & Luiz, 2009;
Macedo et al., 2017; Marques et al., 2014; Martinelli
et al., 2015; Matos & Noia, 2014; Mendes et al.,
2018; Mota et al., 2014; Mota, Silva Junior, &
Rodrigues, 2016; Plein & Filippi, 2012; Queiroz,
Neves, Seabra Junior, & Machado, 2015; Rocha &
Sacco dos Anjos, 2016; Salgado et al., 2015; A. R.
dos Santos et al., 2012; Santos Neto & Lima, 2016;
S. R. Q. Santos, Soares, & Benavide, 2015;
Schmitz, Mota, & Sousa, 2016; Siliprandi & Cintrão,
2018; F. C. da Silva, Sant’Ana, Maia, & Gonzaga,
2009; T. C. Silva & Ferreira, 2016; T. C. Silva,
Ferreira, & Amodeo, 2014; Souza & Loreto, 2019;
Sparovek et al., 2007; Vogt & Souza, 2009.
Almeida, Pugliesi, Ferrante, Cardozo, & Paulillo,
2018; Andrade et al., 2014; Araujo & Kubo, 2017;
Batista et al., 2016; Becker & Sacco dos Anjos,
2010; Chmielewska et al., 2010; Coca, 2015; Correa
& Barbosa, 2018; Departamento de Estudos SócioEconômicos Rurais, 2008; T. F. Dias et al., 2013;
Ferreira et al., 2014; Filus, Bergamasco, & SouzaEsquerdo, 2017; Heling et al., 2017; Rosangela
Aparecida de Medeiros Hespanhol, 2008; É. K.
Lucena & Luiz, 2009; Rocha & Sacco dos Anjos,
2016; Rosa Miranda & Gomes, 2017; Salgado &
Dias, 2013; Salgado et al., 2015; L. de L. Santos,
Ferreira, & Almeida, 2016; Schmitt et al., 2013; Vogt
& Souza, 2009.
Agapto et al., 2012; Almeida et al., 2010; Alves et
al., 2011; Antunes & Hespanhol, 2011; Araujo &
Kubo, 2017; Barth-Teixeira, Santos, Gregolin, &
Christoffoli, 2017; Batista et al., 2016; Becker &

56

22

36

beneficiários
consumidores

Aumento do acesso

Incentivo ao consumo
de alimento de
qualidade

Melhoria na saúde

Ambiental

Recuperação
e/ou melhor
gestão de
solos,
pastagens e
florestas

Diversificação da
produção

Produção de
orgânicos e/ou boas
práticas agrícolas

Sacco dos Anjos, 2010; Brasil, 2017; Carvalho et
al., 2017; Cavalcanti, Marjotta-Maistro, &
Montebello, 2017; Correa & Barbosa, 2018; D’Ávila
& Silva, 2011; Departamento de Estudos SócioEconômicos Rurais, 2008; T. F. Dias et al., 2013;
Faure, 2015; Ferreira et al., 2014; Froehlich &
Schneider, 2013; Grisa et al., 2016; Rosangela
Aparecida de Medeiros Hespanhol, 2008;
Rosângela Aparecida de Medeiros Hespanhol,
2009, 2013; Leal, 2015; Lemos & Lima, 2014; T. C.
de Lucena et al., 2018; É. K. Lucena & Luiz, 2009;
Macedo et al., 2017; Marques et al., 2014; Matos &
Noia, 2014; Mattei, 2007; Mendes et al., 2018;
Raphaelli et al., 2018; G. C. de A. e Silva, Gomes, &
Cruz, 2018; Soares & Magalhães, 2014; Stamm,
Schrippe, & Santos, 2017; Vieira & Del Grossi,
2010.
Andrade Júnior, 2009; Barth-Teixeira et al., 2017;
Brasil, 2017; Correa & Barbosa, 2018;
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos
Rurais, 2008; Faure, 2015; Rosangela Aparecida de
Medeiros Hespanhol, 2008; Rosângela Aparecida
de Medeiros Hespanhol, 2009; Lemos & Lima,
2014; Mendes et al., 2018; Nunes, Silva Júnior,
Gomes, & Galera Júnior, 2018; Raphaelli et al.,
2018; Salgado et al., 2015; G. C. de A. e Silva et al.,
2018; P. S. G. Silva, Silva, Oliveira, & Gurgel, 2018.
Agostini & Bourscheidt, 2018; Deggerone &
Gazzoni, 2018; Froehlich & Schneider, 2013;
Mendes et al., 2018; A. L. A. de Oliveira &
Bergamasco, 2014; A. R. dos Santos et al., 2012;
Vieira & Del Grossi, 2010.
Agostini & Bourscheidt, 2018; Antunes &
Hespanhol, 2011; D’Ávila & Silva, 2011; Rosângela
Aparecida de Medeiros Hespanhol, 2013; Pereira,
Pontes, & Barone, 2015; A. R. dos Santos et al.,
2012; V. M. da Silva & Mattos, 2017; T. C. Silva &
Ferreira, 2016; T. C. Silva, Ferreira, & Amodeo,
2014; Soares, Barros, & Magalhães, 2007;
Sparovek et al., 2007.
Agapto et al., 2012; Antunes & Hespanhol, 2011;
Batista et al., 2015, 2016; Becker & Sacco dos
Anjos, 2010; Brasil, 2017; Carvalho et al., 2017;
Chmielewska et al., 2010; Coca, 2015; Correa &
Barbosa, 2018; Coutinho & Hartmann, 2012;
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos
Rurais, 2008; A. Dias, Santana, & Rensi, 2017; T. F.
Dias et al., 2013; T. F. Dias & Rocha, 2015; Doretto
& Michellon, 2007; Ferreira et al., 2014; Filus et al.,
2017; Froehlich & Schneider, 2013; Fuscaldi, 2010;
Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol,
2008; Rosângela Aparecida de Medeiros
Hespanhol, 2009, 2013; Leal, 2015; É. K. Lucena &
Luiz, 2009; Macedo et al., 2017; Marques et al.,
2014; Matos & Noia, 2014; Mattei, 2007; Nunes,
Silva Júnior, Gomes, & Galera Júnior, 2018; L. G.
de Oliveira, Batalha, & Pettan, 2017; Pereira et al.,
2015; Plein & Filippi, 2012; Rosa Miranda & Gomes,
2017; Salgado & Dias, 2013; Salgado et al., 2015;
A. R. dos Santos et al., 2012; Santos Neto & Lima,
2016; Schmitt et al., 2013; Siliprandi & Cintrão,
2011; E. D. da Silva & Almeida, 2013; G. C. de A. e
Silva, Gomes, & Cruz, 2018; P. S. G. Silva, Silva,
Oliveira, & Gurgel, 2018; T. C. Silva & Ferreira,
2016; T. C. Silva et al., 2014; Souza & Loreto, 2019.
Aleixo, Carvalho, Junkes, Oliveira, & Sato, 2016;
Almeida et al., 2010; Araujo & Kubo, 2017; Becker &
Sacco dos Anjos, 2010; Carvalho et al., 2017;
Chmielewska et al., 2010; Coutinho & Hartmann,

15

7

11

46

26

Redução das
emissões de
gases de
efeito de
estufa e/ou
outros
poluentes
atmosféricos

Estímulo a circuitos
curtos de produção

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.
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