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RESUMO  

Nos países federalistas, o arranjo específico que articula autonomia e unidade –ou 

self rule e shared rule, na formulação de Elazar (1987) – tem sido apontado como um 

obstáculo à expansão de políticas sociais e à coordenação intergovernamental em sua 

produção. Para Pierson (1995), apesar de altamente interdependentes, as políticas 

públicas nos países federalistas são apenas modestamente coordenadas. Deil Wright 

(1978), por sua vez, observa que as relações intergovernamentais no federalismo podem 

tanto estruturar-se a partir de padrões que reforçam hierarquia e dependência dos entes 

subnacionais como a partir de padrões sob a égide da negociação e interdependência. A 

literatura nacional tem apontado, ainda, que a forma como está estruturada a 

distribuição vertical de autoridade nos campos fiscal, político e de competências em 

cada área de política pública é importante definidor do padrão de relações 

intergovernamentais. Identifica ainda que, após 1988, apesar de os municípios terem 

recebido autonomia política, competências constitucionais sobre amplas áreas de 

políticas públicas e crescentes parcelas da receita tributária disponível, o poder de 

decisão sobre os grandes marcos normativos das políticas públicas vem sendo retomado 

pelo nível federal, no que pode ser considerado tanto um movimento de recentralização 

quanto uma tentativa de coordenação intergovernamental.  

A partir desta problemática teórica, analisamos a distribuição vertical de 

autoridade no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos dias atuais para, 

em seguida, avaliar a capacidade de coordenação federal no programa. Esta avaliação 

foi realizada com base no estudo de caso da implementação em nível nacional da 

obrigação criada pelo art. 14 da lei 11.947/09 que determina o dispêndio de, no mínimo, 

30% dos recursos repassados pelo governo federal com compras diretamente da 

agricultura familiar. A forma de implementar a previsão legal foi, ao nosso ver, o 

processo que mais claramente evidenciou o caráter ainda centralizado do programa, em 

que pese a descentralização da execução ocorrida em 1994.  

Analisando os dados referentes a 4992 municípios entre os anos de 2011 e 2014, 

percebe-se que o processo de adequação dos municípios à lei ocorreu de forma 

crescente e estável em todas as categorias de municípios e em todas as regiões do país. 

Concluímos que há grande capacidade de coordenação do FNDE sobre a ação dos 

municípios no PNAE. Concluímos que esta ampla capacidade de coordenação apoia-se 

em um modelo centralizado e pouco cooperativo, que se traduz em um padrão de 

relações intergovernamentais de “autoridade inclusiva” (Wright, 1978). Observa-se, no 

entanto, que há interdependência na implementação da política e que também estiveram 

presentes elementos de cooperação e negociação, ainda que menos formais, o que 

agregou às relações intergovernamentais do programa a presença de elementos do 

modelo de “autoridade superposta”, configurando uma situação que mistura ambos 

padrões. Ao fim, recomendamos que o desenho institucional do PNAE avance para uma 

institucionalidade mais cooperativa, incluindo os municípios e estados na formulação 

das regras gerais por meio de espaços de negociação, estabelecendo estruturas mais 

flexíveis de incentivo, revendo o papel atribuído aos estados, apoiando a inovação e 

buscando equalizar as desigualdades regionais.  

 

Palavras-Chave: PNAE; federalismo cooperativo; coordenação; agricultura familiar; 

descentralização 



 

 

 

ABSTRACT  

In federalist nations, the specific institutional structure that articulates autonomy 

and unity (or self-rule and shared-rule, according to Elazar’s definition in 1987) has 

been appointed as an obstacle to the expansion of social policies and to its 

intergovernmental coordination. As stated by Pierson (1995), although highly 

interdependent, the public policies in federalist countries are only modestly coordinated. 

Deil Wright (1978), indicates that intergovernmental relations in federalist nations may 

be organized through a pattern that reinforce hierarchy and dependence of subnational 

governments or as patterns of negotiation and interdependence. Brazilian researchers on 

the theme have pointed out that the specific authority structure in terms of fiscal 

resources, political autonomy, and constitutional jurisdiction in each policy area have an 

important role on defining the IGR pattern. Besides, although Brazilian municipalities 

having been able to gain political autonomy, increment its fiscal share and receive 

constitutional jurisdiction over a wide set of policy areas, the decision on major policies 

regulatory milestones often remains centralized in the federal level. 

From this theoretical approach, in the present study we review the vertical 

distribution of authority in Brazilian National School Meals Program (PNAE) to then 

assess the coordinating federal ability in the program. This evaluation was conducted 

based on the case study of the implementation of a federal regulation that stipulated that 

at least 30% of federal resources should be spent with purchases from family farmers, 

preferably locals. This was, as we see it, the regulation that have most hardly revealed 

that a centralized decision structure in the program remained even after the 

decentralization that took place in 1994, when states and municipalities have started 

executing the program. 

The data analysis of 4992 municipalities (90% of the total of Brazilian local 

governments) from 2011 to 2014 shows that the municipalities’ adaptation to the 

regulation devolved in a stable and growing pattern, in local governments of all sizes 

and of all national regions. Although around 60% of municipalities have not reached the 

minimum target of 30% by 2014, there is a clear progress towards that. We thus 

conclude that there is a high federal coordinating capacity on the program. This capacity 

is built upon a centralized authority structure with little room for a cooperative 

approach, which determines a “inclusive authority” pattern of IGR. On the other hand, 

there is interdependence in the policy implementation and we could as well find 

situations of negotiation and cooperation, even with less institutional basis, which adds 

elements of Wright’s “overlapping authority model” of IGR. 

Finally, we recommend that the institutional design of the National School 

Meals Program (PNAE) should evolve to a more cooperative status, including states and 

municipalities in the policy decision making though negotiating arenas, creating flexible 

incentives, supporting local innovation, improving the role of states in local 

coordination and reaching for equalizing regional inequalities. 

 

Keywords: school meals; cooperative federalism; coordination; family farming; 

descentralization 
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1.  INTRODUÇÃO 

Nos Estados federativos como o Brasil, a questão da coordenação 

intergovernamental na produção de políticas públicas é central. Partindo da visão de 

Elazar (1987) de que o arranjo federativo se fundamenta na articulação entre self-rule e 

shared-rule, a possibilidade de obter ação coordenada entre os entes, que por definição 

detém algum grau de autonomia, varia de forma significativa de acordo com cada 

arranjo existente. Na formulação de Pierson (1995), no federalismo contemporâneo 

apesar de altamente interdependentes, as iniciativas políticas são apenas ‘modestamente 

coordenadas’. Para Abrucio (2005), apesar de relevante, este é um vetor analítico ainda 

pouco estudado do federalismo brasileiro, representando portanto uma lacuna teórica 

cuja investigação pode trazer contribuições a compreensão da realidade. 

O objeto teórico que buscamos investigar enquadra-se, portanto, no campo das 

relações intergovernamentais no federalismo brasileiro pós-1988 e a sua relação com a 

coordenação de políticas públicas a partir do nível federal.  

Entre as variáveis mais frequentemente mencionadas para compreender o 

fenômeno da coordenação intergovernamental no federalismo estão: i) a forma como se 

dá a distribuição de competências sobre as áreas de políticas públicas; ii) a distribuição 

da autoridade tributária/fiscal;  iii) o grau de autonomia do ente federado para a tomada 

de decisão em relação às políticas; iv) a existência de incentivos específicos que 

estimulem a coordenação; v) especificidades do arranjo institucional de cada política 

pública e, vi) a forma como é estabelecida a governança multinível entre os entes 

federados (ABRUCIO, 2005; ARRETCHE; VAZQUEZ; GOMES, 2012; ARRETCHE, 

2004; BEST, 2011; BICHIR, 2014).  

No caso brasileiro, um desafio para o processo de coordenação 

intergovernamental nas políticas públicas reside no fato de a Constituição Federal de 

1988 ter estabelecido a competência comum de União, estados e municípios para um 

grande número de áreas, sem estabelecer exatamente qual papel cada esfera deveria 

cumprir. Tal indefinição pode ter levado à dificuldade não apenas para que cada esfera 

assumisse um papel claro dentro de uma estrutura cooperativa, cujos traços a 

Constituição parece querer estimular, mas também para que cada esfera pudesse ser 

adequadamente responsabilizada por suas ações ou inações. Assim, desde o início da 

Nova República, Governo Federal, estados e municípios vêm alternando maior ou 
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menor protagonismo no campo das políticas sociais sem necessariamente atuarem de 

forma coordenada.  

A questão teórica que mobilizará os esforços do trabalho, portanto, é: Como 

ocorre a coordenação intergovernamental nas políticas públicas compartilhadas no 

Brasil pós-1988? 

Pesquisadores do campo da ciência política, administração pública e das 

políticas públicas têm buscado interpretar este novo momento institucional dentro do 

marco teórico do federalismo e seus temas de interesse, como a descentralização, a 

competição, a cooperação e a coordenação interfederativas. Num contexto em que as 

demandas crescentes da população por serviços públicos de qualidade convivem com 

medidas drásticas de ajuste fiscal, um novo capítulo de nossa história federalista está 

sendo escrito. Espera-se que o olhar da academia possa contribuir com este debate.    

 

1.1. OBJETO EMPÍRICO 

Para dar conta deste desafio teórico, teremos como objetivo principal desta 

pesquisa compreender como ocorreu o processo de coordenação da implementação da 

política de compra de produtos de agricultores familiares para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), do ponto de vista das relações intergovernamentais no 

federalismo.  

O objeto empírico deste trabalho, portanto, é o processo de coordenação 

intergovernamental na implementação da política de compras públicas de fornecedores 

qualificados como agricultores familiares ou suas organizações para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar.  

O PNAE é um programa coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), 

através do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). Está presente 

em praticamente todos os municípios brasileiros e é responsável pela distribuição de 

refeições gratuitas para cerca de 43 milhões de escolares da creche ao ensino médio, 

todos os dias letivos. Pela sua magnitude, é considerado um dos maiores programas de 

alimentação em nível mundial (PEIXINHO et al., 2011). O orçamento de 2017 da 

União para o PNAE está estabelecido em R$4,15 bilhões. Ao longo de seus mais de 60 

anos, o programa possui um longo histórico de descentralização lenta e gradual. Se no 
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início o programa tinha caráter focalizado e todas as suas decisões e sua execução eram 

centralizadas na capital federal, hoje é um programa de caráter universal, executado 

diretamente pelos municípios e estados, sem necessidade de convênios. Dos municípios 

e estados executores é exigido que cumpram as normativas e os requisitos estabelecidos 

pelo FNDE, como por exemplo a estruturação de um conselho de política pública, o 

CAE (Conselho da Alimentação Escolar). 

A partir do ano de 2010, com a edição da MP 455/09 convertida na lei 

11.947/09, todos os municípios e estados participantes do programa passaram ter que 

cumprir uma nova regra: “Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 

âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar [...]. ” 

(BRASIL, 2009, p.3. Grifamos)  

Quatro anos depois, em 2014, dentre os 5524 estados e municípios que 

entregaram a prestação de contas ao PNAE, 77% declararam formalmente estar 

realizando compras de agricultores familiares em algum percentual e 39% declararam 

haver alcançado o mínimo de 30% estipulado em lei.  

O que podem nos dizer estes percentuais? São indicativos de uma grande 

capacidade de coordenação do programa por parte do FNDE? Ou são, pelo contrário, 

indicativos de que os entes municipais usam sua autonomia para decidir acatar ou não as 

decisões do FNDE, já que 61% deles não estão cumprindo plenamente o que diz a lei? 

Indica algum tipo de centralização da política em Brasília, e os municípios funcionam 

como meras agências administrativas sem poder real de decisão? Ou um sistema de 

produção cooperativa de política pública em que cada esfera cumpre seu papel, mediado 

por um processo de negociação? O que a análise desse processo pode acrescentar à 

discussão sobre capacidade de coordenação a partir do nível federal e sobre os 

processos de negociação na federação brasileira? Estas são algumas das perguntas que 

guiaram este trabalho. 

A escolha deste objeto empírico está relacionada ao fato de o PNAE ser um 

programa universal, executado pela absoluta maioria dos municípios e estados 

brasileiros, com financiamento majoritariamente federal. O Programa é citado por parte 

da literatura como um exemplo de descentralização bem sucedida no bojo das 

transformações pós-1988, tendo sua execução passado de uma administração totalmente 

federalizada para uma totalmente descentralizada (KUGELMAS; SOLA, 1999). Neste 
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sentido, é um objeto que nos permitirá adensar a compreensão sobre os mecanismos de 

coordenação interfederativa na execução das políticas públicas. 

Outro motivo que balizou a escolha do PNAE como objeto para de análise do 

processo de coordenação interfederativa foi o fato de que recentemente o programa 

passou por uma das mais importantes alterações normativas de seus 60 anos de história, 

que foi a inclusão obrigatória da compra de produtos de agricultores de produtores 

familiares, preferencialmente locais, e o fato de os dados desta experiência estarem 

disponíveis e ainda não terem sido objeto de análise sistemática. Após quase duas 

décadas de prestações de contas produzidas em meio físico (formulários, xerox, talões 

de notas fiscais e malotes) foi instituída no Programa a prestação de contas 

informatizada e on-line. Com isso, passaram a ser menos herméticas as informações que 

antes demandariam semanas de análise e a sua disponibilização foi facilitada no bojo 

dos processos de transparência incentivados pela Lei de Acesso à Informação. 

Por fim, ensejou a escolha desde objeto o fato do pesquisador ter trabalhado 

diretamente no processo de sensibilização dos municípios e organização dos 

agricultores familiares para a implementação da compra local para a merenda escolar. 

Atuei na perspectiva da promoção dessa política enquanto mercado a ser aberto e 

mantido para as cooperativas e organizações do meio rural, advogando junto aos 

gestores municipais e estaduais pela viabilidade da política e pela obrigação dos 

gestores de seguirem o que dizia a lei. Durante o período de quatro anos, desde a edição 

da Medida Provisória 455, depois transformada em lei, estive exercendo o cargo de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no recém-extinto Ministério 

do Desenvolvimento Agrário dialogando com atores federais, estaduais, municipais, de 

movimentos sociais ligados ao desenvolvimento rural e de movimentos da sociedade 

civil do campo da Segurança Alimentar e Nutricional com vistas a convencer os 

compradores a comprar, os vendedores a vender e os órgãos de controle e consultorias 

jurídicas a permitir que a compra ocorresse. Se por um lado essa experiência prévia nos 

permite uma facilidade maior para lidar com o tema, por outro acarreta em vieses dos 

quais não podemos nos desvencilhar, mas para os quais buscaremos manter constante 

vigilância epistemológica (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON,2008) . 
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1.2. PERGUNTA DE PESQUISA E HIPÓTESES  

A pergunta que guiará a pesquisa empírica é: Como ocorreu o processo de 

coordenação intergovernamental entre Governo Federal e municípios na implementação 

da política de compras da agricultura familiar para o PNAE?   

A partir desta pergunta, estabelecemos como hipótese a ser investigada que 

como regra, os municípios aderiram à determinação federal, denotando assim alta 

capacidade de coordenação do FNDE sobre a atuação dos demais entes na política 

pública.  

Consideramos assim que o PNAE, apesar de ter passado por um longo e 

progressivo processo de descentralização na execução, ainda conserva em Brasília uma 

considerável parcela do poder decisório sobre as grandes questões do programa, sem 

que tenha constituído junto aos estados e municípios executores espaços de negociação 

sobre a política, mantendo assim as características de um federalismo centralizado. 

Decorreria, em tese, desta centralização uma alta capacidade de coordenação sobre a 

política, embasada, no entanto, mais na coerção do que em um processo cooperativo, o 

que terá feito com que os municípios, em sua maioria, tenham realizado a compra de 

acordo com o determinado em lei ou ao menos avançado nesta direção. 

 Os gestores municipais que implementam o PNAE, tanto políticos quanto 

burocratas, via de regra, buscam seguir as orientações, normativos e demandas oriundas 

do FNDE, sem que possam opor maiores questionamentos. Estes gestores encontram-se, 

no entanto, assoberbados com exigências dos mais variados tipos, oriundas não apenas 

dos executivos federal e estadual, mas também de outros setores do município 

(consultoria jurídica, setor de compra, merendeiras), dos órgãos de controle externo 

(MP, CGU, TCE, TCU), de conselhos de política pública (CAE, CMDRS), da imprensa, 

da oposição e da própria população. O PNAE é certamente um dos programas que mais 

atrai a atenção pública já que trata simultaneamente de alimentação de crianças, saúde, 

educação e compras públicas, todos temas que despertam interesse na sociedade. Sem 

conseguir fazer frente a esta variedade de demandas e deparando-se com dificuldades de 

ordem técnica, operacional, jurídica ou política os gestores locais fazem escolhas com 

base no que acreditam ser prioritário, ou menos propenso a gerar sanções de qualquer 

destes atores, em especial dos mais poderosos entre eles. Assim, um dos condicionantes 
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para a implementação da compra é a perspectiva ou não de sanção por parte do FNDE 

em caso de descumprimento da norma. 

Outro condicionante para a implementação da lei, pelo fato de tratar-se de uma 

política de compras da agricultura familiar, é a maior ou menor presença de agricultores 

familiares organizados para promover a venda. Muito embora haja a previsão de 

comprar de qualquer fornecedor da agricultura familiar do país, a existência ou não de 

agricultores no município em escala suficiente para dar conta da demanda teria, em 

princípio, impacto na implementação.  

No mesmo sentido, outro fator relevante é o volume de recursos a ser destinado 

à compra pelos executores, maior ou menor. Quanto maior o volume de recursos a 

gastar, mais difícil torna-se alcançar a meta de 30%.  Assim, outras hipóteses em 

relação ao processo de implementação são: 

h1 – a adesão terá sido tanto mais intensa quanto menores os entraves objetivos 

à execução das compras, em especial o tamanho do município e a presença de 

agricultura familiar organizada; e  

h2 – a perspectiva de sanção através do corte de recursos foi mecanismo 

fundamental para obter a adesão dos municípios e garantir a coordenação federal. 

 

Assim, partimos da hipótese de que nos maiores municípios (onde o volume de 

alimentos a ser comprado é maior) e nos municípios e regiões onde a agricultura 

familiar é mais desorganizada ou menos presente, o processo de adaptação à política 

terá demorado mais a ser iniciado e terá sido menos intenso, com baixos percentuais de 

compras na média.  Já nos municípios menores (onde o volume de alimentos a ser 

comprados é menor) e naqueles em que a agricultura familiar é mais organizada, o 

processo de adaptação terá sido mais intenso, com altos percentuais de compras. 

1.3. MÉTODOS DE PESQUISA  

Com essas hipóteses em mente, realizamos a pesquisa empírica lançando mão de 

técnicas quantitativas e qualitativas. As técnicas quantitativas consistiram no uso da 

estatística descritiva para avaliar o comportamento dos municípios em relação à 

implementação da lei e na análise de clusters com o objetivo de identificar trajetórias de 

implementação distintas em cada grupo de municípios. A partir da análise de clusters 

foi selecionado um conjunto de municípios para realizar os estudos de caso.  
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Decidimos por não incluir os estados na análise, focando apenas nas 

municipalidades, para poder trabalhar com mais atenção os abundantes dados 

quantitativos. Na primeira etapa da análise estatística, foram reunidas as informações 

públicas disponíveis em relação ao volume financeiro que cada município recebeu e ao 

volume que informou ter gasto com compras da agricultura familiar. Dispomos destas 

informações para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, sendo que o primeiro ano de 

implementação obrigatória da compra foi o ano de 2010. A estes dados agregamos 

outros, de caracterização do perfil do município (população e alunado) e da presença e 

organização da agricultura familiar local. Foi então realizada uma análise descritiva da 

implementação da compra em todos os municípios sobre os quais dispomos de dados 

completos, que totalizam 4992, 90% do total de municípios brasileiros.  

Se as hipóteses que correlacionam o porte populacional do município e presença 

de agricultura familiar organizada com a capacidade de adaptação à lei estiverem 

corretas, deveriam ser observados dois blocos de municípios representando os extremos. 

Em um deles, um grupo relativamente grande de municípios menores e com maior 

presença da agricultura familiar, provavelmente das regiões Sul, Sudeste e algumas 

áreas do Nordeste, que até 2014 alcançaram um volume significativo de compras da 

agricultura familiar, provavelmente chegando a, ou ultrapassando, os 30% mínimos em 

compras. No outro extremo, municípios grandes ou muito urbanizados, dentro de 

regiões metropolitanas, que têm baixíssima presença de qualquer tipo de atividade 

agrícola, muitos deles nem sequer tendo uma Secretaria Municipal da Agricultura, com 

uma adaptação muito mais lenta à compra, em sua maioria não chegando a alcançar o 

limite mínimo de 30% e ficando com uma média bem abaixo disso ao longo do período. 

Em seguida, buscamos isolar o fator populacional da análise, pois entendemos 

que é um fator que acabaria por obscurecer a compreensão do fenômeno da 

coordenação. Assim, decidimos por reunir apenas os municípios entre 20 e 100 mil 

habitantes. O objetivo deste recorte foi entender a implementação em municipalidades 

que não fossem nem tão pequenas e pouco complexas que a questão da compra pudesse 

ser resolvida com, apenas, alguns poucos fornecedores, nem tão grandes, que o volume, 

a complexidade e a alta taxa de urbanização tenham sido complicadores em si para a 

implementação. A partir deste recorte, os 1242 municípios que restaram foram 

agrupados em “clusters”, tendo como fator organizador, apenas, a intensidade com que 

foi realizada a adaptação à diretriz de política pública emanada do Governo Federal ao 
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longo dos quatro anos analisados. Após realizar uma descrição dos clusters obtidos, 

selecionamos alguns destes municípios para a realização da parte qualitativa da 

pesquisa. O método para realizar a seleção dos casos foi pelo “caso desviante”, ou seja, 

aquele caso para o qual se esperaria determinado comportamento, mas que não o 

apresentou. Por isso, selecionamos municípios do cluster que apresentou a pior taxa de 

implementação da lei, mas que pelos dados disponíveis possuía a presença de 

agricultores familiares e cooperativas organizadas. Ou seja, dispunha de potenciais 

fornecedores e possuía um porte que facilitaria, em tese, a compra. Junto a estes 

municípios tentamos compreender como ocorreu a resposta à determinação federal de 

compra e quais são os motivos que o levaram a não implementar a lei. Esta pergunta era 

importante pois nos permitiria compreender a relação entre a autonomia municipal e a 

coordenação federativa. Nestes casos selecionados, foram realizadas entrevistas e 

análise documental e, em complementação, entrevistas e análise documental junto aos 

gestores federais do programa e a atores que participaram do processo de 

implementação da lei no nível estadual.   

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO  

 A estrutura da dissertação estará organizada em seis capítulos, incluindo esta 

introdução e a conclusão.  No capítulo 2, será realizada uma revisão da literatura sobre 

federalismo, autonomia municipal e a coordenação de políticas públicas, com o objetivo 

de delimitar a questão teórica a ser desenvolvida. Enfoque específico será dado à análise 

do federalismo brasileiro e à distribuição vertical de poder entre União, estados e 

municípios. No capítulo 3, serão apresentadas as características específicas do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) dentro da estrutura brasileira de políticas 

públicas, sua evolução no tempo, modelos institucionais e condicionantes locais que 

afetam o programa, inclusive em relação à compra da agricultura familiar pelos 

municípios. No capítulo 4, será realizada a análise quantitativa dos dados públicos sobre 

a adesão à compra da agricultura familiar para a alimentação escolar, buscando 

identificar padrões dentre os municípios brasileiros de tamanhos diferentes. Em seguida 

será realizado um recorte apenas com municípios entre 20 e 100 mil habitantes, para 

compreender a dinâmica de implementação da compra nestes casos e realizar a seleção 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18222
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dos casos desviantes a serem analisados. No capítulo 5, buscaremos conciliar o 

ferramental teórico levantado e a história institucional do PNAE com os dados 

empíricos sobre a implementação e as entrevistas com gestores locais e federais. Por 

fim, serão ainda propostos desafios para aprimoramento da coordenação 

intergovernamental no PNAE. 
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2. COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL FEDERALISTA 

Neste capítulo iremos discutir a base teórica que nos orientará ao longo do 

trabalho. Inicialmente iremos apresentar uma revisão de literatura referente ao 

federalismo enquanto arranjo institucional e suas implicações para as políticas públicas. 

Na segunda e terceira secções será apresentada a discussão sobre as características do 

federalismo brasileiro e como este arranjo vem se modificado após o marco estabelecido 

na Constituição de 1988.  

 

2.1. NATUREZA E DINÂMICAS FEDERALISTAS 

Arranjos institucionais diversos tendem a produzir estruturas que, embora não 

sejam as únicas determinantes, trazem consequências para as escolhas de governantes, 

burocratas públicos, cidadãos e empresas e influenciam diretamente as políticas 

públicas presentes em cada território. Sob este pressuposto, nos Estados federalistas o 

arranjo institucional específico que articula autonomia e unidade dos entes federados, 

tende a trazer consequências – positivas, negativas ou neutras – para as políticas 

públicas.  

Entre as consequências negativas mais frequentemente apontadas do arranjo 

federativo para as políticas públicas, a literatura destaca a tendência dos estados 

federalistas a reduzirem seus gastos em políticas sociais numa “corrida ao fundo do 

poço”, ou race to the bottom, a competição predatória no campo fiscal, o incentivo ao 

comportamento free rider entre governos, aumento das desigualdades socioeconômicas 

no interior do país, a dificuldade de solução para problemas comuns em regiões 

metropolitanas, a criação de coalizões de veto por atores subnacionais, a dificuldade de 

obter processos de implementação homogênea em políticas nacionais, a menor 

abrangência e cobertura dos programas sociais e, de modo geral, a dificuldade de 

realizar a coordenação interfederativa nas políticas públicas e o enfraquecimento dos 

laços de união dentro da própria federação. (PETERSON, 1995; ABRUCIO; 

SAMUELS, 1999; ABRUCIO, 2005; ARRETCHE, 2004; BICHIR, 2014; SPINK, 
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2011; WEIR; ORLOFF; SKOCPOL,1988 apud ARRETCHE, 2004
1
; PIERSON,1996 

apud ARRETCHE, 2004
2
)  

Dentre as consequências do arranjo federativo para as políticas públicas citadas 

como positivas, costuma-se mencionar a possibilidade de maior accoutability trazida 

pela proximidade dos cidadãos da esfera local de poder, a possibilidade de adaptação de 

cada política às necessidades da população de cada ente federativo num reconhecimento 

à diversidade, as inovações que podem surgir da multiplicidade de experiências e da 

competição entre governos e a maior facilidade para integração intersetorial entre 

políticas no nível local (ABRUCIO, 2005, FARAH, 2012; BICHIR, 2014).  

Muitas são as teorias que buscam explicar a natureza do federalismo. Muitas 

também são as dificuldades ao abordar a temática. Para Celina Souza, a estrutura 

federalista de Estado possui como principal característica distintiva a organização do 

Estado em “dois ou mais níveis de governo, que tem autoridade formal sobre o mesmo 

espaço territorial e sobre todos os cidadãos” (2008, p. 36).  

Tomando-se a teoria do federalismo como um pacto, de Daniel Elazar, temos 

que esta existência formal de autonomia por parte dos entes subnacionais em relação ao 

ente nacional, prevista no pacto fundador da União convive com a cessão de parcelas do 

poder destes entes fundadores ao ente nacional. Estados federalistas configuram-se, 

nesta visão, como aqueles nos quais o poder político se estrutura a partir da resultante 

entre os vetores que levam de um lado à unidade e de outro à autonomia das unidades 

federativas, ou self-rule e shared-rule, na elegante formulação de Elazar. Tem-se, assim, 

uma autonomia bipartida ou, no caso do Brasil pós-1988, tripartida entre União, estados 

e municípios.  

Admite-se, nesta ótica, a existência de uma situação federalista (BURGUESS, 

1993 apud ABRUCIO 2005
3
) em que o Estado nacional não é capaz de abarcar 

politicamente a heterogeneidade subjacente a ele e, em nome da manutenção da união 

(ou da formação de uma união), configura-se um arranjo de divisão da autoridade. A 

                                                 

1
 WEIR, M.; ORLOFF, A.S.; SKOCPOL, T. The politics of social policy in the United States. 

Princeton, Princeton University, 1988. 
2
 PIERSON, P. The new politics of the Welfare State. World Politics, v.48, n.2, p.143-179, 

1996. 
3
 BURGESS, M. 1993. Federalism and Federation: A Reappraisal. In: BURGESS, M. & 

GAGNON, A. (orgs.). Comparative Federalism and Federation. London: Harvester. 
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literatura tem destacado, assim, a relevância que o ‘valor diversidade’ assume no arranjo 

federalista:  

Para a quase unanimidade dos teóricos do federalismo, uma federação 

é um arranjo institucional que se distingue dos demais porque o 

governo nacional incorpora unidades regionais - a diversidade - nos 

procedimentos decisórios, por força de mandamentos constitucionais  

(SOUZA, 2008, p. 34, grifamos). 

Na visão do federalismo como um pacto, não há cessão do poder aos entes 

subnacionais por parte da União, como uma descentralização que parte do centro. Os 

entes federados, que dispõem de direitos originários, unem-se mediante um pacto 

escrito, uma Constituição, que atua como garantia do respeito a esses direitos. Não há 

descentralização a partir do centro, mas não-centralização. Outros mecanismos de 

manutenção da integridade dos entes federados diante do disposto no pacto formador 

são a existência de uma corte constitucional para assegurar a manutenção dos termos 

federativos, uma casa revisora representativa dos estados (no Brasil o Senado Federal), 

a representação desproporcional na câmara baixa em favor dos estados menos 

populosos, a rigidez nos termos da Constituição através da exigência de maiorias 

qualificadas para sua alteração e a existência de cláusulas pétreas, não sujeitas à 

emendas (ABRUCIO, 2005).  

Deriva, ainda, deste reconhecimento do valor diversidade e da autonomia 

subnacional originária, um imperativo de não hierarquia nas relações entre os entes 

federados. Diferentemente dos Estados unitários, no federalismo, a União não estaria 

acima dos entes. Para Elazar, o compartilhamento da autoridade ocorre de forma 

“matricial” em contraposição à estrutura piramidal, que seria típica de estados unitários. 

 

Figura 1 - Modelos de Organização Política Piramidal e Matricial.  
Fonte: Elazar 1987 apud FRENKEL 1986  
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A representação menos hierárquica da matriz deixa claro, ainda, o caráter 

dinâmico do arranjo federalista em termos de relações entre esferas, que podem ocorrer 

entre todas as instituições de todos os níveis, e podem resultar em arranjos distintos. Os 

legislativos estaduais podem relacionar-se com o poder executivo de municípios, por 

exemplo, sem a possibilidade de um ‘veto’, ou regulação, oriundo de outra instância. 

Para Abrucio, no entanto, isso não significa uma horizontalidade absoluta nas relações:  

Uma federação supõe uma estrutura mais matricial, sustentada por 

uma soberania compartilhada. É claro que as esferas superiores de 

poder estabelecem relações hierárquicas frente às demais, seja em 

termos legais, seja em virtude do auxílio e do financiamento às outras 

unidades governamentais. O governo federal tem prerrogativas 

específicas para manter o equilíbrio federativo [...]. Mas a 

singularidade do modelo federal está na maior horizontalidade entre 

os entes [...]Em poucas palavras, processos de barganha afetam 

decisivamente as relações verticais em um sistema federal. 
(ABRUCIO, 2005, p.43, grifos não presentes no original).  

 

Seria característica, portanto, da configuração institucional matricial e da 

dinâmica típica do federalismo a mediação destas relações através de processos de 

negociação e barganha. A depender do arranjo institucional consagrado no pacto 

fundador haverá maior ou menor espaço para a ocorrência da interdependência e, 

portanto, da negociação. Um modelo de federalismo dual, em que as competências 

constitucionalmente estabelecidas definem claramente as áreas de atuação de cada nível 

de governo assim como as respectivas fontes de financiamento possui reduzido espaço 

de ação conjunta e, portanto, de necessidade de barganha. O modelo do federalismo 

dual é, portanto, um modelo marcado pela autonomia dos entes no que Wright (1978) 

chamou de um padrão de relações intergovernamentais de Autoridade Coordenada
4
. 

Para Almeida (1995) este é o modelo originário do federalismo, ao mesmo tempo 

‘descritivo’ e ‘prescritivo’, mas que se transformou e já não existe nas nações 

federalistas contemporâneas, que estabelecem relações intergovernamentais muito mais 

intrincadas. Em sua transformação, o federalismo de tipo dual teria dado origem a dois 

outros padrões ou arranjos típicos: federalismo centralizado e federalismo cooperativo.  

No primeiro caso, federalismo centralizado, as instâncias subnacionais acabam 

ocupando o papel de meras agências administrativas do executivo federal, com baixo 

                                                 

4
 “Coordinate-Authority Model”. 
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poder e impacto sobre as políticas públicas que executa. Se estabeleceria, assim, uma 

relação baseada na dependência e hierarquia do nível sub-nacional em relação ao 

nacional, em que aqueles dispõe de baixa autonomia e baixo poder de barganha. Parte 

da literatura defende que este modelo teve como um dos impulsos o crescimento da 

atuação dos governos federais na produção de políticas públicas a partir da segunda 

metade do século XX. O dualismo originário teria se transformado, assim, num 

federalismo de características coercitivas, sem espaço para negociação. É o modelo 

correspondente ao padrão de relações intergovernamentais de “Autoridade Inclusiva” de 

Wright: “to the question of who governs, this model provides na unequivocal answer: 

the national government”. (WRIGHT; 1978, p.44)  

Já no arranjo denominado de federalismo cooperativo, a relação entre os entes 

seria de uma complexa interdependência. O arranjo é marcado pela ocorrência de 

competências constitucionais comuns e concorrentes, atuação conjunta nas políticas 

públicas e a manutenção de significativos graus de autonomia e capacidade de 

financiamento próprio por parte dos entes subnacionais. Para Elazar (1987) este é o 

padrão típico das federações. No esquema de Wright é o padrão de Autoridade 

Superposta de relações intergovernamentais (Overlapping-Authority Model), em que a 

negociação constante entre os entes ocupa um papel determinante. Como destaca 

Sydow:  

Wright salienta como principais características deste modelo o poder 

limitado e disperso, áreas de autonomia modestas e instáveis, alto grau 

de interdependência em potencial ou vigente, competição e 

cooperação simultâneas, relações de troca e barganha, negociação 

como estratégia para alcançar acordos (SYDOW, 2012, p.70).  

 

Conforme explica Grin (2016), no entanto, a formulação de Elazar a respeito do 

federalismo cooperativo não descarta a existência de coerção. Cooperativo refere-se ao 

fato de que os governos devem trabalhar juntos, mas não destaca como isto se dará. Ou, 

ainda, “a realidade estaria mais para uma “cooperação antagônica” (Grodzins, 1984, 

p. 327), pois governos precisam trabalhar em conjunto, embora não ajam assim com 

tanta boa vontade, já que o conflito é parte dessas relações” (GRIN, 2016, p.39). Para 

Franzese (2010) o federalismo de tipo cooperativo implica que os entes devem 

necessariamente negociar, mas não determina o resultado desta cooperação. A única 

certeza é que não haverá isolamento. 



32 

 

 

 

Para além das relações entre a União e os demais níveis de governo, uma 

problemática frequentemente abordada tanto no federalismo quanto nos estudos de 

Relações Intergovernamentais (RIGs) é a questão da competição ou cooperação entre os 

entes de mesmo nível. Assim, por exemplo, um arranjo que gere baixa articulação no 

nível local pode levar municípios e estados a competir entre si para receber empresas 

em seu território, abrindo com isso uma situação de guerra fiscal, como ocorreu entre 

estados brasileiros ao longo dos anos 1990. Podem, também, adotar um comportamento 

competitivo de free-rider em relação aos demais, como é o caso dos municípios que 

solucionam as demandas por atendimento do sistema de saúde local levando seus 

cidadãos para serem atendidos em outro município, que fica com o ônus e sem qualquer 

contrapartida. Um comportamento competitivo destacado por Pierson em “The Price of 

Federalism” (1995) é aquele no qual unidades federativas reduzem ao mínimo sua 

prestação de serviços de proteção social como uma forma de não funcionar como 

welfare magnets, atraindo para seu território pessoas mais vulneráveis que demandam 

este tipo de serviço. A partir da redução da atuação do estado na área social abrir-se-ia 

espaço para a redução de impostos ampliando, em tese, a competitividade econômica da 

região. A competição entre entes, no entanto, pode gerar também efeitos positivos. Um 

deles é exatamente a possibilidade de cidadãos confrontarem experiências diversas, 

“votarem com os pés” e, em consequência, os gestores púbicos locais usarem sua 

autonomia (política, financeira e de competências) para buscar soluções inovadoras, 

mais eficientes e efetivas (ABRUCIO, 2005). 

Por outro lado, um comportamento de tipo cooperativo entre as esferas de 

governo poderia apoiar a resolução conjunta de problemas por meio do associativismo 

entre instâncias, como no caso dos consórcios intermunicipais para áreas como saúde, 

transporte metropolitano, sanidade agropecuária, resíduos sólidos, etc, assim como 

chegar a soluções em problemas do tipo “tragédia dos comuns”. O federalismo 

cooperativo no caso de políticas de responsabilidade compartilhada é essencial também 

para evitar o ‘jogo de empurra’, em que nenhum dos entes se compromete pela 

prestação do serviço. A falta de cooperação tente a levar a criação de serviços 

desarticulados e/ou sobrepostos, ocasionando perdas de qualidade em todas as 

dimensões. 

Um dos desafios, portanto, dos países federalistas consiste em alcançar um 

equilíbrio adequado entre cooperação e competição quando se trata das relações 
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horizontais e um arranjo que permita alcançar cooperação vertical sem cair em um 

padrão coercitivo que anule o valor diversidade. É neste contexto que se insere o desafio 

da coordenação intergovernamental. 

Para Abrucio, a coordenação intergovernamental corresponde “às formas de 

integração, compartilhamento e decisão conjunta presentes nas federações” (2005, 

p.41). Através dela é que os vários entes federativos podem buscar acomodar pretensões 

e “compartilhar tarefas e objetivos ente os níveis de governo” sem abrir mão de suas 

autonomias (2006, p.91). Para o autor, a coordenação intergovernamental pode 

responder adequadamente aos desafios de melhorar o desempenho na prestação de 

serviços púbicos em um contexto de contenção fiscal, apoiando a redução de 

desigualdades regionais, sem ter de recorrer à padronização das políticas e com isso 

afetar o valor diversidade. Pode funcionar ainda como um instrumento adequado para 

que os entes subnacionais enfrentem os desafios de uma ordem internacional 

crescentemente complexa e interconectada. Para Arretche (2004), a coordenação federal 

se justifica para evitar superposição e dispersão de ações entre os entes e também 

objetivando equalizar a heterogênea capacidade de gasto dos estados e municípios.  Na 

síntese de Pierson (1995), a importância da coordenação interfederativa reside no fato 

de que, no federalismo, as políticas públicas são “altamente interdependentes”, mas as 

ações dos governos autônomos são apenas “modestamente coordenadas”. 

Quando se trata de políticas sociais induzidas a partir do nível federal, os 

problemas mais comuns de coordenação referem-se à dificuldade de obter a adesão, 

gerar coordenação intersetorial e interfederativa, e garantir homogeneidade da prestação 

de serviços ao nível do cidadão.  Diante da problemática da dificuldade de coordenação 

de políticas públicas no âmbito da federação, a literatura tem buscado compreender os 

fatores que influenciam a possibilidade de conciliar a autonomia típica da estrutura 

federativa com algum nível de unidade de possa mitigar tais dificuldades.   

Para Abrucio (2005), na linha do fortalecimento de um federalismo cooperativo, 

a forma de alcançar a coordenação não deve basear-se na imposição, mas na pactuação 

de espaços e formas de parceria. Estes podem ser alcançados a partir de incentivos à 

coordenação oferecidos pela União, pela institucionalização de fóruns federativos de 

negociação e pactuação e por mecanismos de apoio mútuo e associação. 

Para Arretche (2004) a capacidade de coordenação está ligada – e varia 

conforme – a concentração de autoridade política; a autora descarta, no entanto, que 
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esteja relacionada à coloração partidária do presidente vis a vis de prefeitos e 

governadores. Para Arretche, a capacidade de coordenação está relacionada à forma 

como estão estruturadas as relações em cada política específica. Assim, defende que 

cada arranjo institucional específico de política social traz um resultado diferente em 

termos de capacidade coordenadora nacional.  

Em comum, os modelos mais bem-sucedidos em obter a adesão dos municípios 

possuem uma estrutura de incentivos objetivos atrelada, de forma que o alinhamento ou 

não à política federal resulta no recebimento ou não de recursos de determinada política. 

No mesmo sentido, a análise de Renata Bichir (2014) sobre o Programa Bolsa Família 

(PBF) destaca a relevância das transferências de recursos aos municípios baseadas no 

Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para o processo de coordenação nacional do 

Programa Bolsa Família.  

A análise de Lício et al (2011) vai ao encontro dessas conclusões, mas apresenta 

ainda uma nova faceta da multiplicidade de arranjos de coordenação existentes. As 

autoras ressaltam que não apenas cada modelo de política pública pode trazer um 

arranjo específico, com repercussões na capacidade de coordenação intergovernamental, 

mas também dentro de uma mesma política pode haver diferenças. Assim, no Programa 

Bolsa Família, as dimensões de transferência de renda, acompanhamento de 

condicionalidades e articulação de programas complementares encerrariam capacidades 

de coordenação específicas, com resultados divergentes. Enquanto a dimensão da 

transferência de renda, baseada na existência de remunerações variáveis de acordo com 

o IGD-M, mostrou ter um caráter centralizado no nível federal quanto ao poder de 

decisão sobre a política pública, as dimensões de acompanhamento de 

condicionalidades e articulação de programas complementares repousavam sobre 

arranjos institucionais próprios, menos centralizados e frequentemente menos 

coordenados. Soma-se a esta dificuldade de se conseguir coordenação a problemática da 

intersetorialidade. Provavelmente, como destaca a análise de Renata Bichir, políticas 

que dependam de um grau elevado de intersetorialidade no plano local têm maior 

dificuldade de serem operadas em uma estrutura mais centralizada.  

Em resumo, a questão da coordenação de políticas públicas surge como um tema 

relevante no contexto federalista. Apesar de ser condicionado por arranjos específicos 

de cada política pública, tem, na Constituição e nas normas gerais que definem a 

situação institucional, seu esqueleto orientador. Assim, para compreender os desafios da 
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coordenação federal de políticas públicas no Brasil é importante explicitar os elementos 

de autonomia e dependência inscritos no arranjo federativo geral. É o que buscaremos 

fazer nas próximas secções.  

 

 

2.2. A DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS E COMPETÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 reuniu-se em um contexto de 

forte rejeição à centralização de poderes pelo Governo Federal. Na época, esta rejeição 

à centralização confundia-se com a oposição ao regime autoritário instaurado em 1964 o 

qual a Constituinte viria a pôr fim. A defesa da descentralização por uma parte dos 

atores teve como pano de fundo o processo histórico que levou à Constituinte e que, em 

oposição ao passado centralizador, identificava a descentralização com a 

democratização do Estado, pela busca de maior permeabilidade, eficiência, 

possibilidade de controle e transparência no nível local. (ALMEIDA, 1995; 

ARRETCHE, 1996; FARAH, 2012; FRANZESE, 2010) 

Neste contexto, a mobilização de atores politicamente importantes encontrou no 

mote da descentralização o denominador comum para seus pleitos. Dentre estes, teve 

especial relevância o papel representado pelos governadores, muitos dos quais da 

oposição ao regime, e que vinham se fortalecendo desde as eleições diretas de 1982 

(ABRUCIO, 2005). Além deles, fortes apoiadores de uma maior descentralização do 

poder na federação foram os movimentos municipalistas, os defensores da reforma 

sanitarista na saúde, entre outros, que promoveram o que Almeida (2005) chamou de 

uma “verdadeira revolução descentralizadora”. Como resultado deste processo, a 

Constituição Federal de 1988 foi considerada como uma das mais descentralizadoras de 

que se tem notícia.
5
  

                                                 

5 Como ressalta Almeida (1995) “descentralização” é um termo que tem sido utilizado com 

sentidos diversos, que vão desde a retirada da prestação direta do Estado através do 

estabelecimento de parcerias com entidades privadas como as Organizações Sociais até o 

processo de “consolidação” no qual apenas a implementação das políticas é descentralizada, 

enquanto as decisões normativas mantém-se centralizadas. Aqui estamos usando o termo 
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A ascensão dos municípios à condição de entes federados originários, cláusula 

pétrea enunciada já no artigo 1° da nova Carta, é sem dúvida o exemplo mais marcante 

deste percurso, mas não o único. Foram ampliadas as transferências constitucionais 

obrigatórias aos estados e municípios através do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE), houve delegação da autoridade 

para instituir impostos, definir alíquotas e tributar (estados passaram a poder taxar itens 

como petróleo, transportes e telecomunicações), e conferidas aos entes subnacionais 

competências comuns sobre amplas áreas de políticas públicas.  

Esta distribuição de competências sobre políticas públicas foi, no entanto, 

marcada também pela indefinição quanto aos papéis que cada ente federado deveria ter 

na nova ordem. Em todas as áreas definidas como de competência comum, elencadas no 

art. 23°, dentre as quais saúde, assistência a social, cultura, educação, entre outras, 

União, estados e municípios foram definidos indistintamente como responsáveis em 

conjunto. O parágrafo único do mesmo artigo previu que as formas de cooperação entre 

os entes deveriam ser estabelecidas por meio de Lei Complementar a ser promulgada.  

A conjugação deste contexto de descentralização dos recursos financeiros e das 

possibilidades tributárias, aliado ao compartilhamento de competências com indefinição 

de responsabilidades em termos de papéis na promoção de políticas sociais, levou a dois 

movimentos antagônicos por parte do Governo Federal e dos municípios. Apeado de 

parcela de suas receitas disponíveis e diante de uma nação em situação de grave crise 

econômica e inflação descontrolada, o Governo Federal desincumbiu-se de buscar um 

protagonismo maior em relação às políticas compartilhadas com os demais entes. 

Alguns municípios por sua vez, fortalecidos tanto pelo novo arranjo tributário quanto 

pela atribuição de competências constitucionais e ascensão à condição de entes 

federados autônomos, aceitaram o desafio de solucionar diretamente as demandas 

sociais e transformaram-se em verdadeiros laboratórios de experimentação de políticas 

públicas (ABRUCIO, 2005; FARAH, 2012). Este processo resultou em inúmeras 

experiências bem-sucedidas de políticas públicas marcadas pela inovação e 

participação, muitas das quais foram posteriormente utilizadas como modelo para 

                                                                                                                                               

“descentralização” no sentido mais estrito de redistribuição de poder, recursos e prerrogativas 

para outros entes federativos que não a União.  
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políticas nacionais (como o caso do Bolsa Escola) ou simplesmente se disseminaram 

entre municípios (como os Orçamentos Participativos).  

A excessiva fragmentação das ações no plano de cada municipalidade, no 

entanto, também mostrou suas limitações. O “municipalismo autárquico” – termo 

cunhado por Celso Daniel (2001) para designar uma exacerbação do municipalismo em 

que cada município acredita ser capaz de, sozinho, formular soluções, financiá-las e 

resolver as demandas de ação estatal – mostrou-se incapaz de responder adequadamente 

aos desafios das regiões metropolitanas, locais que concentram parcela crescente da 

população nacional. Nestes casos, a solução para os problemas comuns de municípios 

conurbados passa por uma ação coordenada para enfrentar questões que vão de recursos 

hídricos a desenvolvimento econômico, passando por saúde, transporte, resíduos 

sólidos, entre outros, sob pena de que as melhores decisões individuas de cada um 

acabem levando o conjunto dos municípios para um cenário ruim para todos, uma 

tragédia dos comuns (SPINK, 2011).  

No mesmo sentido, fomentou-se um federalismo não-cooperativo e por vezes 

predatório, que acirrou a competição entre estados e entre municípios oferecendo 

isenções fiscais com o objetivo de atrair empresas e empregos, com um efeito perverso 

na arrecadação dos entes e sem efeito no desenvolvimento local (ABRUCIO, 2005). 

Para Franzese (2010), por não estabelecer claramente quais aspectos de cada matéria 

ficariam a cargo de União, estados ou municípios a estrutura federativa favoreceu um 

“jogo de empurra” entre os entes, resultando em políticas desarticuladas, principalmente 

sob a responsabilidade dos municípios (FRANZESE, 2010).  

Este modelo teria começado a se transformar com a implantação do Plano Real, 

em junho de 1994. A partir do momento em que o Governo Federal é bem-sucedido no 

combate à inflação que vinha sendo objeto de sucessivos planos econômicos 

fracassados na década anterior, passa a ser portador de um protagonismo duradouro. A 

ocorrência da eleição do “ministro da fazenda do Real”, Fernando Henrique Cardoso, 

casada com as de governadores de partidos da base facilitou a implementação das 

demais ‘medidas de estabilização econômica’, incluindo a renegociação de dívidas dos 

estados e municípios e a privatização de bancos e empresas públicas estaduais.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, estabeleceu limites claros para o 

endividamento, gastos com pessoal e também os mecanismos automáticos para impedir 

que estes limites sejam extrapolados, restringindo assim o espaço de autonomia fiscal 
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dos demais entes. Paralelamente, a União ampliou a utilização das contribuições sociais 

para aumentar a arrecadação federal não compartilhada com os demais entes, fortalecido 

novamente o nível federal em termos fiscais. Como resultado deste processo, passou a 

haver espaço para uma maior atuação do nível federal no campo das políticas sociais 

(ABRÚCIO, 2011; FRANZESE, 2010; ARRETCHE, 2002). 

No campo da educação, foi promovida redistribuição horizontal de recursos 

entre municípios de cada estado como a criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). Na saúde e 

assistência, a atuação de estados e municípios nos respectivos sistemas SUS (Sistema 

único de Saúde) e SUAS (Sistema único de Assistência Social) passaram a 

regulamentados por meio de Normas Operacionais Básicas que definem critérios de 

prioridades para a ação dos entes em cada área. Em contrapartida, foram criadas ou 

fortalecidas arenas de governança onde os entes federados têm espaço para participar da 

negociação a respeito destes normativos. 

Ao contrário dos processos anteriores de redistribuição vertical de autoridade na 

federação, em relação aos quais a literatura apresenta certa unanimidade sobre o caráter 

centralizador nos períodos do Estado Novo e do Regime Militar em contraposição aos 

regimes mais descentralizados como os inaugurados com as constituições de 1946 e 

1988, no caso deste novo período inaugurado com o Plano Real não houve consenso 

entre os analistas sobre como caracterizá-lo. Para Arretche (2007 apud FRANZESE, 

2010)
6
 e Almeida (2005) houve um novo movimento de centralização, enquanto 

Abrucio (2005) define um momento de incremento da coordenação federativa, que 

escapa ao eixo explicativo centralização-descentralização. Franzese (2010) ao analisar a 

universalização de políticas sociais promovida por meio de Sistemas também rejeita a 

utilidade dos conceitos centralização-descentralização para explicar o fenômeno.  

Uma perspectiva chave para analisar a questão do arranjo federalista no período 

é compreender como se dá a distribuição de recursos fiscais na federação. Como define 

Maria H. Tavares de Almeida:  

[...] o federalismo fiscal constitui a espinha dorsal das relações 

intergovernamentais. A forma como os recursos fiscais e parafiscais 

                                                 

6
 ARRETCHE, Marta. A centralização no Estado Federativo Brasileiro. Tese apresentada à 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Livre-docência no Departamento de Ciência Política, 2007. 
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são gerados e distribuídos entre os diferentes níveis de governo 

definem, em boa medida, as feições da federação (Almeida, 2005, p. 

30). 

 

Ao observar a distribuição de receitas disponíveis entre União, estados e 

municípios ao longo das décadas, é possível obter um retrato das mudanças de feição da 

federação. No gráfico abaixo, com informações provenientes de José R.R. Afonso 

(2016) podemos observar as mudanças na distribuição da receita tributária disponível 

entre 1960 e 2014
7
. 

Figura 2 - Evolução da Distribuição Federativa da Receita Tributária Disponível 1960-

2010 (%).  
FONTE: VARSANO (1998) e AFONSO (2016). Elaboração própria.  

NOTA: As linhas correspondem aos anos para os quais houve dados disponíveis. 

 

No gráfico, percebe-se um processo de contínuo crescimento das receitas em 

favor da União desde os anos 1960 até o início da década de 1980, coincidindo com o 

período da ditadura civil-militar, apontando assim uma coincidência entre o regime de 

                                                 

7
 Receita disponível aqui representa a arrecadação própria somada à ou subtraída da repartição 

constitucional de receitas tributárias e outros repasses obrigatórios. A metodologia usada foi a 

das contas nacionais que inclui impostos, taxas e contribuições, inclusive CPMF, FGTS e 

royalties e dívida ativa. 
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governo autoritário e a maior centralização dos recursos fiscais na federação. De 1982 

até meados da década de 1990, municípios e estados ganham espaço tributário em 

detrimento da União. Ao longo dos anos 2000 e da década de 2010, apesar de não 

termos dados para todos os anos, é possível verificar que os municípios mantiveram 

uma perspectiva de ampliação nas receitas disponíveis, chegando a 2014 com 19,3% do 

bolo arrecadatório, o triplo de sua fatia em relação a 1960. Sob o ponto de vista das 

receitas tributárias disponíveis, portanto, não há que pensar em recentralização ou 

centralização, já que parece inegável que os municípios tiveram, ao menos em termos 

de proporção na repartição, um incremento significativo em suas receitas
8
. 

Marta Arretche e outros (ARRETCHE; VAZQUEZ; GOMES, 2012) defendem, 

no entanto, que o elemento fiscal-tributário possui várias dimensões. Refere-se, além da 

repartição das receitas disponíveis, também ao seu poder de tributar, definir alíquotas, 

tomar empréstimos, decidir quanto, quando e em que gastar. Uma parcela das receitas 

que a União arrecada, apesar de ser redistribuída aos demais entes, tem suas alíquotas 

ou regulação referente à arrecadação definidas em Brasília
9
 e em decisões que não 

passam pelos municípios. Além disso, a existência de recursos disponíveis não significa 

necessariamente liberdade para gastá-los da forma como bem entender. 

 Neste sentido, para os autores o que se viu a partir da estabilização econômica 

promovida pelo Plano Real a despeito da continuidade da ampliação das receitas 

tributárias disponíveis para os municípios terá sido a sua progressiva vinculação, 

retirando em verdade espaço de autoridade decisória sobre a política de estados e 

municípios, num movimento de centralização. Por meio de Emendas à Constituição, leis 

ordinárias e complementares, a União impôs aos entes subnacionais uma série de 

regulamentações que direcionam, definem e restringem a autonomia decisória sobre 

estes recursos. A Lei Complementar nº101, de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, já citada, também veio afetar a autonomia decisória de estados 

                                                 

8
  “A receita disponível municipal inclui a arrecadação própria mais as transferências recebidas 

da União e dos estados. Dentre as principais transferências aos municípios encontram-se o FPM 

(federal), a cota-parte do ICMS e do IPVA (ambas estaduais) e o FUNDEF (fundo composto por 

15% das transferências federais aos estados e municípios e de 15% do ICMS, destinado ao 

financiamento dos gastos destas esferas de governo com ensino fundamental)” Afonso & 

Araujo, 2000, p.4. O FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB após o fim de sua vigência.  
9
 Por exemplo, a decisão do Governo Federal sobre quando atualizar a tabela do Imposto de 

Renda tem impacto direto sobre a arrecadação de estados e municípios e no entanto não está sob 

escrutínio destes. 
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e municípios, restringindo os gastos máximos com pessoal ativo e inativo em 60%, 

(inclusive proibindo a realização de concursos ou a concessão de aumentos aos 

servidores quando o ente aproxima-se deste teto), impedindo e regulamentando a 

contratação de operações de crédito, e impedindo o recebimento de transferências 

voluntárias da União (ARRETCHE; VAZQUEZ; GOMES, 2012).   

Além destas, inúmeras outras vinculações menos abrangentes, mas muito 

numerosas acabam afetando também a autonomia de gastos dos entes subnacionais. Um 

exemplo prosaico deste tipo de regulamentação é a determinação de lei federal sobre a 

destinação a ser dada pela receita com multas de trânsito. Apesar de ser uma receita 

arrecadada pelo município, no município e a gestão do trânsito ser um assunto 

eminentemente local, a lei federal é taxativa em relação à destinação da receita. 
10

 

Além do elemento fiscal-tributário, para estes autores uma análise da 

distribuição vertical de autoridade sobre uma política pública precisa incluir a análise de 

duas dimensões quanto à área de competência sobre a política: a descentralização de 

competências, ou policy-making, que estaria ligada à execução da política pelo ente, e a 

descentralização da autoridade decisória sobre a política, ou policy decision-making, 

ligada à regulamentação da política. Por estes motivos, Arretche (2005) identifica que 

em várias políticas públicas (saúde, habitação, assistência social) tem prevalecido um 

padrão de descentralização das receitas, porém de centralização da autoridade quanto às 

decisões referentes à arrecadação e ao gasto nas políticas públicas, impondo restrições à 

autonomia dos entes. “A autonomia dos governos para tomar decisões deriva em boa 

medida da extensão em que detêm autoridade efetiva sobre recursos tributários e/ou 

fiscais” (ARRETCHE, 2005, p.72). É o que ocorreria, por exemplo, com o Programa 

Bolsa Família, em que há o repasse federal para apoiar a execução municipal através do 

IGD-M mas mantém-se centralizadas as decisões sobre a política pública.  Por isso, a 

autora destaca que para avaliar a distribuição de autoridade deve-se analisar o arranjo 

específico de cada política pública, e suas implicações para a capacidade de 

coordenação entre esferas (Arretche, 2004)   

Para Franzese (2010) assim como para Abrucio (2005), o prisma que opõe 

centralização-descentralização não é suficiente para compreender o fenômeno. O que se 

                                                 

10
 Art. 320 do CTB “A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 

exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e 

educação de trânsito”. 
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instauraria a partir de 1994 é um maior protagonismo do Governo Federal no sentido de 

assumir uma posição de coordenação que não necessariamente significa a retirada poder 

dos demais entes, como num jogo de soma zero.  Esses movimentos, se acompanhados 

de espaços de negociação federativa, poderiam representar avanços na qualidade das 

relações interfederativas e possibilitar ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas 

políticas públicas, sem implicar em um atentado à autonomia subnacional.  

O que parece claro neste contexto é que União e municípios estão em uma 

situação de mútua dependência. Ao passo que o Governo Federal angariou maior espaço 

orçamentário através de mecanismos como a DRU e a arrecadação através de 

contribuições sociais a execução das políticas sociais segue passando em grande medida 

pela atuação dos outros entes, em especial os municípios. Estes, por sua vez, para dar 

conta das inúmeras atribuições com eles compartilhadas no arranjo pós-1988, 

demandam e dependem do aporte de mais recursos, sejam eles estaduais ou federais.  

Ainda, neste sentido é importante salientar que apesar do índice de quase 20% 

na repartição do bolo tributário disponível para o conjunto dos municípios, este volume 

constitui uma média que, como tal, esconde a gritante heterogeneidade de realidades 

municipais no país. Desde a minúscula Serra da Saudade (MG) e seus 815 moradores, 

passando pelos territorialmente enormes municípios amazônicos, como Altamira (PA) 

mais extenso que dez dos estados brasileiros, até as cidades da região metropolitana de 

São Paulo e seus 20 milhões de habitantes, ou 10% da população nacional,  a 

diversidade de situações municipais é necessariamente uma variável do jogo federativo 

nacional.  

Assim, para um conjunto amplamente majoritário de municípios há uma relação 

de dependência dos repasses federais e, portanto, uma grande probabilidade de resposta 

a incentivos financeiros atrelados a cooperação. Esta realidade é ainda mais forte nos 

municípios rurais e pequenos, já que os principais impostos de arrecadação municipal 

ou que geram repartição obrigatória são tipicamente urbanos, como IPTU, ISS, IPVA, 

etc. Para estes municípios pouco populosos, além do mais, a situação é de baixíssima 

relevância político-eleitoral, o que reflete num baixo poder de barganha junto ao 

Governo Federal. Assim, apesar de no conjunto haver uma situação de mútua 

dependência entre governo federal e municípios, individualmente a relação é 

extremamente desigual. É muito mais grave para um município deixar de receber um 
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repasse federal do que para a União perder um município executor dentre os 5570 

municípios existentes, mesmo que seja uma capital relevante. 

 

 

2.3. O ARRANJO FEDERALISTA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

Diante do exposto nos itens anteriores, buscaremos compreender em que ponto 

se situa a arranjo federalista atual no Brasil. Como se viu, a Constituição Federal definiu 

uma ampla gama de temas de competência comum ente União, estados e municípios. É 

inquestionável que não nos encontramos num modelo de federalismo dual, com clara 

separação entre as esferas e ampla autonomia. Mas em relação aos outros padrões, 

centralizado e cooperativo, qual explica melhor a situação federativa brasileira quando 

se trata de compreender a relação entre o Governo Federal, os estados e principalmente 

os municípios, que serão o objeto de nossa pesquisa empírica? 

Já mencionamos que, ao nosso ver, há um contexto de necessidades recíprocas 

entre Governo Federal e municípios na implementação de políticas sociais, como ocorre 

com o Programa Bolsa Família, com a Estratégia de Saúde da Família, no âmbito do 

SUS, e, também, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre muitos 

outros. O Governo Federal não dispõe de estrutura, capilaridade ou capacidade 

institucional para prestar estes serviços diretamente ao cidadão nos muitos milhares de 

municípios espalhados pelo país. Já os municípios, em sua grande maioria, dependem 

fortemente de repasses externos (federais ou estaduais) para incrementar suas receitas. 

Em verdade, as realidades de cada município são tão heterogêneas entre si no país que 

dificilmente se poderia falar em “municípios” como um conjunto analítico. Mas, ainda 

que se considere a diversidade de situações municipais, dificilmente os repasses federais 

deixam de possuir significância para a gestão local. Mesmo no caso do maior e mais 

rico município brasileiro, os repasses federais ocupam, ainda assim, uma posição 

relevante nas finanças públicas. Portanto, ainda que em níveis diferentes, pode-se dizer 

que há entre União e municípios um contexto interdependências típico do modelo 

cooperativo. Importante ressaltar como fazem diversos autores, que cooperativo não 

significa sem conflitos. Pelo contrário, a estrutura federalista é apresentada por Abrucio 

(2005) como intrinsecamente conflitiva.  
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Franzese (2010) defende que o padrão cooperativo não é antagônico à 

possibilidade de coerção, com predomínio do nível federal. Para a autora, o oposto de 

cooperação não é coerção, mas isolamento, típico do modelo dual. Assim, no jogo 

federativo, cada ator mobilizará os recursos de que disponha e isto pode, inclusive, 

resultar em coerção. “Cooperação está longe de significar harmonia entre os entes 

federativos. [...] Os resultados não estão pré-determinados, a única certeza é que 

necessariamente haverá cooperação (e não o isolamento) ” (FRANZESE, 2010,p.41). 

Aqui trabalhamos com uma concepção de coerção diferente daquela apresentada por 

Kinkaid (1990), que considera a transição de um federalismo cooperativo para um 

coercitivo a atribuição de competências aos governos subnacionais pelo governo 

nacional sem o correspondente apoio financeiro. 

Para Almeida (2005) a constituição de 1988 adotou um modelo cooperativo, mas 

que combinou tanto a descentralização de autoridade e recursos como também 

processos de consolidação por meio dos quais as esferas subnacionais passaram a, 

apenas, implementar as políticas já decididas centralmente (Beer, 1988 apud Almeida, 

2005
11

). Consequentemente, não há um único arranjo vigente, mas arranjos que 

convivem e variam conforme a política e o período. Neste sentido, ressalta:  

Estes dois últimos tipos [federalismos centralizado e cooperativo] 

correspondem a padrões de relacionamento que tanto podem descrever 

o perfil predominante das relações entre instâncias de governo, em 

dado período, como podem conviver lado a lado, em diferentes 

áreas de ação governamental. Mas, nos dois casos, eles nomeiam 

relações intergovernamentais nas quais a não-centralização, 

característica do ordenamento federativo, convive de forma complexa 

e, frequentemente, conflitante com a lógica da centralização-

descentralização (ALMEIDA, 1995, p.90, grifos nossos). 

 

No campo das políticas de assistência social via transferência de renda, ao longo 

dos anos 1990 o maior protagonismo do Governo Federal significou para Almeida uma 

ruptura com o modelo de federalismo cooperativo, retornando a um modelo de 

federalismo centralizado.  

Para Abrucio (2005), o maior protagonismo federal a partir de meados dos anos 

1990 não pode ser compreendido adequadamente enquanto um movimento dentro do 

                                                 

11
 BEER, S. 1998. Introduction. In : CONLAN, T. New Federalism – Intergovernmental Reform 

from Nixon to Reagan. Washington, D. C. : The Brookings Institution. 



45 

 

 

 

eixo centralização-descentralização, mas como um avanço no sentido da coordenação. 

O autor reconhece, no entanto, que formulas coordenadoras mal dosadas podem 

confundir coordenação com verticalização e subordinação. 

Já para Arretche, o arranjo vigente tem sido marcado pela descentralização das 

receitas combinada com centralização da autoridade decisória, “isto é, limitação da 

autonomia dos governos subnacionais para a regulamentação da cobrança de impostos e 

do destino do gasto” (2005, p.83). E, também, pela descentralização de competências 

(“policy-making”), mas não da autoridade decisória (“policy decision-making”). No 

entanto, para a autora a efetiva capacidade de coordenação federal irá variar conforme o 

arranjo específico de cada política. A forma como estão organizadas as transferências 

do SUS, na política de saúde, bem como os fóruns federativos existentes (comissões 

bipartite e tripartite, além do Conselho Nacional de Saúde) permitem uma grande 

capacidade de coordenação federal sem que isto signifique uma excessiva centralização 

no Ministério da Saúde. No caso da educação básica, por ter menos responsabilidade no 

financiamento, a situação é de baixa capacidade de coordenação federal. A autora 

considera que “condicionar – e garantir a efetividade das – transferências à adesão dos 

governos locais à agenda do governo federal revelou-se uma estratégia de forte poder de 

indução sobre as escolhas dos primeiros” (2004, p.24).   

 

2.4. CONCLUSÃO 

Diante do que se discutiu nos itens anteriores, entendemos que a forma como o 

arranjo federativo brasileiro promove a distribuição da autonomia entre governo federal 

e municípios é típica de um modelo cooperativo. No entanto, os arranjos específicos de 

cada política pública irão dar os contornos sobre como se dará esta cooperação, que 

pode tomar formas mais centralizadas ou mais negociadas, mais coordenadas ou mais 

fragmentadas.  

A coordenação, no entanto, tem um papel importante a cumprir, seja para 

garantir um financiamento adequado e minimamente homogêneo para a implementação 

de políticas universais seja para prevenir que a fragmentação de autoridade típica do 

federalismo signifique desarticulação, sobreposição e ineficiência.  

A construção de fóruns deliberativos em que os entes envolvidos tenham 

participação efetiva, no processo de coordenação federativa tem especial relevância, 
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buscando a construção de um ambiente de ‘coordenação cooperativa’. Com isso, não se 

imagina um ambiente sem negociação, disputas e tensão, mas no qual a integridade e 

autonomia dos entes é assegurada. Trata-se, sobretudo, de um “compromisso de 

barganha”, nas palavras de Elazar, “para chegar a um consenso ou, na sua 

impossibilidade, a uma acomodação que proteja a integridade fundamental de todos os 

parceiros. ”
 12

 

Estes processos de ‘coordenação cooperativa’, no entanto, não são plenamente 

horizontais, já que municípios, estados e União estão em situações distintas e 

desempenham papéis diversos. Se no federalismo, em termos normativos, a União e 

qualquer um dos mais de 5 mil municípios estão em pé de igualdade, de fato as 

responsabilidades de um e outros são bastante diversas. No capítulo seguinte iremos 

apresentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, seu histórico e a distribuição 

de autoridade entre os entes federativos, entendendo que o arranjo específico de cada 

política irá determinar em última instância o caráter mais ou menos cooperativo em que 

se assenta sua execução. 

                                                 

12
 ELAZAR, D. Exploring Federalism. The University of Alabama Press. Alabama. 1987. p.67  

apud Sydow, 2012, p.52. 
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3. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: HISTÓRICO E 

ARRANJO INSTITUCIONAL VIGENTE. 

Neste capítulo vamos apresentar e discutir o histórico do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. O objetivo é estabelecer o contexto em que a política pública se 

desdobrou, seja em relação aos marcos formais-normativos existentes, que vem 

organizando a estrutura institucional sobre a qual o programa se desenvolve, seja em 

relação às práticas e negociações não evidentes no nível formal da legislação, mas 

derivados da trajetória do programa.  

Na primeira parte, iremos relatar o histórico da formação do programa, sua 

consolidação enquanto política pública e como foi paulatinamente tendo a sua execução 

administrativa e financeira descentralizada, à medida que ocorria a universalização do 

acesso.  Em seguida, apresentaremos os contornos e histórico recente da política de 

compras da agricultura familiar. Na terceira parte realizemos uma análise da 

distribuição vertical da autoridade no PNAE, procurando compreender o quanto de 

poder e autonomia os municípios e governo federal dispõem no programa.  

 

3.1. HISTÓRICO DO PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é considerado o mais 

antigo programa de nutrição do país; tem seu marco de fundação no ano de 1955. Hoje, 

depois de mais de 60 anos, é considerado um dos maiores programas de alimentação e 

nutrição do mundo, atendendo diariamente um contingente de cerca de 43 milhões de 

estudantes. O PNAE é operacionalizado por meio da atuação conjunta entre uma 

autarquia do Ministério da Educação, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e os outros entes da federação, estados e municípios, que recebem 

recursos para execução do programa junto aos estudantes de suas redes de ensino. 

Desde sua criação, o Programa passou por um longo e contínuo processo de 

descentralização da execução administrativa e financeira que passaremos a apresentar e 

analisar.  

Apesar de estar localizado no Ministério da Educação e Cultura desde seu início, 

o contexto de criação e expansão do “Programa da Merenda Escolar”, como é até hoje 
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reconhecido, esteve relacionado menos com a esfera da educação e mais com a esfera 

da saúde, especificamente da nutrologia. Em longa e detalhada análise dos objetivos 

declarados do programa em seus primeiros 40 anos de existência, Maria Lucia Stefanini 

identifica a permanência da preocupação em melhorar a situação nutricional dos 

escolares como eixo central do programa (STEFANINI, 1997). Conforme se vai notar 

mais a frente, esta centralidade da abordagem nutricional influenciará também a 

configuração atual de governança do programa.  

O primeiro passo, no sentido de uma política pública nacional de alimentação no 

Brasil foi dado através da criação do Serviço Central de Alimentação, em 25 de outubro 

de 1939, no âmbito do IAPI (Instituto de Assistência e Previdência dos Industriários), 

seguido da criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS, no ano 

seguinte. À época, além de suas atribuições relacionadas à promoção da alimentação de 

trabalhadores, o SAPS organizava também um serviço de desjejum escolar, destinado 

apenas aos filhos destes trabalhadores (SILVA, 1995), o “copo de leite escolar” e as 

“sopas escolares” (ROSENBURG, 1972, apud STEFANINI, 1997
13

)
14

. O médico 

pernambucano Josué de Castro foi designado como o primeiro diretor do SAPS
15

. 

Em geral a história dos programas de alimentação escolar é contada a partir do 

marco da criação do SAPS e em seguida da Campanha da Merenda Escolar. No entanto,  

antes da criação de uma política em nível nacional, a merenda escolar surgira como 

iniciativa de estados, municípios e das Caixas Escolares, organizações que com o apoio 

da comunidade ou de organizações filantrópicas forneciam algum tipo de alimento aos 

estudantes. Para Stefanini,  

“na história da política nacional da alimentação, o que tivemos no 

Brasil, foi a apropriação pelo governo federal das experiências dos 

governos estaduais e municipais, bem como das próprias escolas 

através das Caixas, que custearam programas de merenda escolar 

desde o começo deste século” (1997, p.33).  

                                                 

13
 ROSENBURG, C.P. Merenda Escolar e crescimento. São Paulo, 1972. [Tese de Doutorado - 

Faculdade de Saúde Pública da USP] 
14

 “O desjejum consistia de um sanduíche de carne, de galinha, ovo ou queijo, um copo de leite e 

uma fruta” (STEFANINI, 1997, p. 32). 
15

 Na mesma época Josué de Castro também liderava a fundação da Sociedade Brasileira de 

Alimentação (SBA), entidade civil formada por intelectuais interessados no problema da 

alimentação e nutrição. 
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Na cidade do Rio de Janeiro o fornecimento de alimentação em 1948 alcançava 

cerca de 120 mil estudantes, de acordo com Coimbra (COIMBRA; DE MEIRA; 

STARLING, 1982). 

No plano federal, em 1945 é criada a Comissão Nacional de Alimentação, com o 

objetivo de “assistir o Governo na formulação da política nacional de alimentação, 

coordenando para este fim os vários órgãos da administração pública” (CASTRO, 1977 

apud STEFANINI, 1987, apud STEFANINI, 1997
16

). Organismos internacionais e 

governos estrangeiros, porém, tiveram um papel central na configuração inicial do 

programa. 

Um impulso considerado definitivo para a criação dos programas nacionais de 

alimentação e suplementação nutricional em vários países da América Latina foi dado 

por uma série de três conferências realizadas por organismos internacionais, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), seu braço para a Alimentação e Agricultura, a 

FAO, e seu braço para o ‘socorro à infância’, a UNICEF (United Nations International 

Children Emergency Fund). As três conferências, sob o título de “Conferência sobre os 

Problemas de Nutrição na América Latina” ocorreram em Montevidéu (1948), Rio de 

Janeiro (1950) e Caracas (1953) e incluíram entre suas recomendações a criação de 

programas de alimentação escolar como forma de combater a desnutrição (STEFANINI, 

1997; PEIXINHO, 2011). 

No relatório da 3ª Conferência, realizada em Caracas, os países apresentaram 

seus progressos na área. Sobre o Brasil informou-se que quatorze dentre os vinte a cinco 

estados possuíam políticas de almoços subsidiados para os trabalhadores (STEFANINI, 

1997) e que cerca de 10% dos escolares primários do Brasil já se beneficiavam de 

alguma espécie de alimentação oferecida no ambiente escolar (PEIXINHO, 2011). 

Necessário salientar que o acesso à educação básica estava longe de ser universal na 

época, chegando, em 1950, à apenas 36,2% das crianças de 7 a 14 anos 

(GOLDEMBERG, 1993).  

Paralelamente às Conferências, os Estados Unidos e o Canadá vinham se 

organizando para escoar seus excedentes de produção agrícola gerados pelos enormes 

ganhos de produtividade pela adoção das técnicas da chamada “Revolução Verde”. Os 

                                                 

16
 STEFANINI, M.L.R. Programas de suplementação alimentar: uma reflexão sobre o 

assunto. São Paulo, 1987 [Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 
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países da América Latina seriam os destinos preferenciais desta produção. Em 1954 é 

aprovada nos EUA a chamada “Lei dos Alimentos para a Paz”, que regulamenta o 

processo de doação ou venda subsidiada da produção para países amigos.  

Entre os itens doados ou vendidos com condições especiais estavam o leite em 

pó, a farinha de soja e, inclusive, o tabaco. Neste sentido, veja-se a interessante 

observação de Stefanini:  

Em 1954, no programa de ajuda alimentar “Food for Peace” foi 

incluído o tabaco para ser distribuído aos países em vias de 

desenvolvimento. O Ministério de Agricultura dos Estados Unidos 

expedia, anualmente, dez milhões de dólares de tabaco com a quota 

destinada aos países que sofriam de fome. Essa prática foi abandonada 

somente nos anos 80. Hoje os Estados Unidos são os maiores 

exportadores de tabaco: 31% de sua produção total é exportada. 

Enquanto o consumo de cigarros nas décadas de 70 a 80, declinou nos 

Estados Unidos, aumentou 33% na África e 24% na América Latina 

(STEFANINI, 1997, p. 30) 

 

Também os organismos internacionais organizaram seus próprios programas de 

doações, com foco na nutrição de crianças e mães. Em 1954 a UNICEF aprova a doação 

de leite em pó para escolares no Brasil. Segundo Coimbra, a partir de 1951 o Brasil 

passaria a ser o maior receptor de alimentos da UNICEF, incluindo além do leite em pó, 

margarina ‘fortificada’ e capsulas de vitaminas direcionadas às crianças, nutrizes e 

gestantes (STEFANINI, 1997). Interessante notar que à época o leite em pó era um 

produto bastante raro no cotidiano alimentar dos brasileiros e cuja introdução foi 

realizada através destes programas.  

Em 1952, o nutrólogo Walter Santos foi designado por Josué de Castro, da 

Comissão Nacional de Alimentação (CNA) à qual também pertenciam, para uma 

viagem de intercâmbio aos Estados Unidos.   

“Essa viagem teve grande importância para a proposta do Programa 

Nacional de Merenda Escolar. Ao voltar, Walter Santos trazia um 

modelo bem concreto sobre como formular um programa com esse 

intuito, que características organizacionais deveria ter, quais as rotinas 

de operação, acompanhamento e controle” (STEFANINI, 1997, p. 

34). 
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Três anos após a viagem, um decreto do presidente Café Filho instituiu em 1955 

a “Campanha da Merenda Escolar” (CME), no que é considerado o marco institucional 

de criação do PNAE 
17

. A Campanha foi então alocada na recém-criada “Divisão de 

Educação Extra-Escolar”, no Ministério da Educação e Cultura (MEC). O comando da 

CME ficaria a cargo de um superintendente nacional e nos estados estariam distribuídas 

‘coordenações regionais’. Em 1956 o presidente Juscelino Kubitschek cria com o 

Decreto 40.052 um Fundo Especial a ser constituído com recursos federais, de estados, 

municípios, entidades paraestatais, donativos e “tôdas e quaisquer rendas eventuais”. 

De 1955 até a década de 1970, portanto, os alimentos fornecidos para a merenda 

escolar organizada pela CME vinham principalmente de programas de cooperação 

internacional como “Food for Peace”, da ONU e suas organizações, principalmente a 

UNICEF e da Commodit Credit Corporation (CCC), agência do governo dos EUA para 

a política agrícola. À época, os produtos eram doados, fornecidos a preços simbólicos 

ou mediante empréstimos conferidos pelos EUA. No caso do leite em pó doado pela 

UNICEF, havia o compromisso do governo brasileiro de complementar a ‘refeição’ com 

produtos de alto valor nutritivo, o que significou a incorporação dos “formulados” 

industrializados, chamados à época de “alimentos racionais”:  

Os ‘alimentos racionais’ eram principalmente farinhas enriquecidas de 

cereais e leguminosas, como o milho, o trigo, o arroz e a soja. Dava-se 

preferência àquelas às quais eram adicionados minerais e vitaminas e 

que estivessem prontas para uso, de cozimento rápido (STEFANINI, 

1997, p. 36) 

 

Havia, portanto, entre os anos de 1950 e 1970, um grau elevado de centralização 

em relação à origem dos alimentos (provenientes de alguns poucos grandes 

fornecedores do mercado internacional) e dos procedimentos de gestão administrativa 

do programa, centralizados na “Campanha” e em seu superintendente nacional. Não foi 

possível encontrar documentação histórica referente à forma de operacionalização do 

preparo e distribuição dos alimentos e em que medida os governos estaduais, municipais 

em suas redes de ensino, participavam do processo. Provavelmente a “Campanha” 

conviveu com os programas estaduais e municipais existentes. Em geral, no entanto, a 

característica destes alimentos, seja o leite em pó, sejam os ‘alimentos racionais’, era de 

                                                 

17
 Decreto 37.106, de 31 de março de 1955. 
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que o preparo fosse o mais simplificado possível e provavelmente eram preparados nas 

próprias escolas, pelas professoras. 

Se entre 1961 e 1964 o programa é atingido pela instabilidade política que 

antecipou o Golpe Militar, após este período o modelo da merenda a partir de 

fornecedores internacionais, com ainda maior presença dos “Alimentos pela Paz” da 

agência norte-americana USAID, ganha cada vez maior presença territorial, volume e 

variedade de itens. Além de leite em pó passaram a ser doados também o trigo, a farinha 

de milho, trigo bulgor, manteiga, óleo vegetal e queijo
18

. Paulatinamente, no entanto, as 

doações de alimentos vão cessando e passa a haver incentivos para que indústrias 

nacionais tenham acesso ao maquinário, produzido nos EUA, que realizava o 

processamento dos farináceos.   

“Em l968 [...] as relações com a USAID prosseguem estreitas: envia 

para a Campanha 25000 toneladas de alimentos, promove viagem de 

estudos aos Estados Unidos, para um grupo de nove brasileiros, 

enquanto o setor industrial foi presenteado com máquinas para o 

aproveitamento do preparado CSM (corn,soy milk), farinha 

distribuída pela USAID” (STEFANINI, 1997, p. 42) 

 

Estreitas também seguem as relações do governo militar com a nascente 

indústria nacional de produtos processados, que começa a ser a fornecedora preferencial 

para a Campanha da Merenda Escolar. São formadas a Associação Brasileira de 

Alimentação Escolar (ABAE) e a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação 

(ABIA)
19

.  

Em 1972 com a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

(INAN), vinculado ao Ministério da Saúde cria-se o Programa Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PRONAN). O PRONAN teve duas fases, a primeira de 1972-76 e a segunda 

de 1976-79. Interessante ressaltar que entre as diretrizes da segunda fase do programa 

estavam, além da merenda escolar (agora denominada Alimentação Escolar), também o 

apoio ao pequeno produtor.  

No período que se inicia na década de 1970, num arranjo típico do período 

militar brasileiro, o PNAE passou por um processo de nacionalização dos fornecedores 

dos alimentos. Foi mantida a centralização das compras em Brasília para os gêneros 

                                                 

18
 NEVES, L. A assistência social ao escolar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Conselho Federal de Educação, 1965. p. 63. apud STEFANINI, 1997. 
19

 Em 21 de dezembro de 1971 a ABAE é declarada de utilidade pública pelo Decreto 69.813. 
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industrializados. As coordenações regionais da Campanha – delegações federais nos 

estados – foram incentivadas a complementar a merenda com gêneros in natura, com 

recursos da Campanha ou estaduais. Neste modelo, nas compras de alimentos 

processados o governo Federal definia o que comprar e era responsável pela distribuição 

dos alimentos para todo o território nacional, de norte a sul. O alto nível de 

centralização do modelo exigia, além de uma capacidade logística extraordinária, 

gêneros alimentícios pouco perecíveis que suportassem transporte a longas distâncias. 

Isto reduzia a possibilidade de inclusão de gêneros in natura e estabelecia uma 

padronização sobre os cardápios servidos em todo o país. Como o modelo exigia 

capacidade de oferta, pois os volumes eram muito grandes, restringia também a 

participação neste mercado aos maiores produtores, e excluía os menores. 

A partir de mudanças institucionais no início dos anos 1980, com a criação do 

INAE, Instituto Nacional de Alimentação Escolar e em seguida da Fundação de Amparo 

ao Estudante (FAE/MEC)
20

 foram iniciados os processos de descentralização do 

programa. Segundo Spinelli e Canesqui (2002), em 1983, órgãos estaduais de educação 

ou planejamento dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, em articulação com as 

prefeituras, passaram a encarregar-se da alimentação escolar. Neste novo arranjo, os 

governos estaduais passariam a cuidar das compras de gêneros alimentícios, capacitação 

de pessoal, controle e supervisão da ação dos municípios. Segundo as autoras, 90% dos 

municípios paulistas participaram desta experiência de descentralização. Não há 

informações porém das circunstâncias em que a experiência foi desativada
21

.  Em 

termos de gêneros alimentícios há poucas referências mas entende-se que o padrão de 

compras dos formulados em pó de rápida preparação e gosto duvidoso fosse ainda a 

regra. 

Entre 1986 e 1988, um novo estímulo à descentralização veio novamente da 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE/MEC), que passou a dividir com os 

municípios as atribuições para aquisição de alimentos. Neste modelo, as aquisições de 

produtos industrializados mantinham-se centralizadas em Brasília ao passo que os 

                                                 

20
 A “Campanha Nacional de Alimentação Escolar” é extinta em 1981, sendo substituída pelo 

Instituto Nacional de Assistência ao Educando (INAE), também extinto em 1983 em favor da 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), sempre no âmbito do Ministério da Educação.  
21

 Os dados remetem ao documento “Relatório sobre a situação social do país”, do Núcleo de 

Estudos de Políticas Públicas. Política de alimentação e nutrição. In: NEEP. Brasil 1987:. 

Campinas : Unicamp, 1989. p.313-382. 
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alimentos básicos e in natura deveriam ser comprados pelos municípios. Já os estados 

ficariam responsáveis pela elaboração de cardápios, analise de custos e valores 

nutricionais, aquisição de produtos básicos e controle da qualidade dos alimentos. Os 

dados da iniciativa demonstram, no entanto, que esta foi bastante tímida. Participaram 

apenas 83 municípios em 1986, 154 em 1987 e 184 em 1988, quando a experiência foi 

extinta e as compras voltaram a ser centralizadas (SPINELLI; CANESQUI, 2002). 
22

 

Segundo Pacheco Filho (1996) “além de mudar os aspectos administrativos, a 

municipalização foi entendida também como uma forma de fortalecer a economia local, 

através da compra regionalizada de gêneros”.  

Como demonstração do grau de relevância social e política que o programa 

havia conquistado, após 30 anos de sua criação, durante a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988 o direito à alimentação escolar foi incluído entre os programas 

suplementares por meio dos quais se efetiva o direito à educação (CF88 art. 208, VII). 

No ano seguinte, em meio à extinção ou abandono de vários dos programas de apoio à 

nutrição pelo governo Fernando Collor (1990-92), o PNAE foi um dos poucos que se 

manteve com poucas alterações.  

Silva (1995) aponta, no entanto, que o modelo do programa estava em crise. 

Apesar de o governo propor uma meta recorde de aquisição de 460 mil toneladas de 

alimentos a serem distribuídas por 200 dias por ano, menos de um terço da meta foi 

atingida. Houve apenas 60 dias com merenda em 1990 e 1991 e 32 dias em 1992. O 

autor também menciona a grande variação regional e anual no atendimento do PNAE, 

“tanto na quantidade de alimento quanto no número de dias de merenda” (idem, p. 92) e 

calcula que em início dos anos de 1990 tenha alcançado entre 60% e 70% da população 

alvo, nos dias em que refeições foram servidas.  Dados da Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição, citados pelo autor apontam para a grande diferença de cobertura entre Sudeste 

(91%) e Nordeste (57%) e para a baixíssima cobertura durante as férias 7%. Aponta 

ainda para a falha na focalização, em favor dos escolares de maior renda. 

                                                 

22
 A partir de 1986, em paralelo ao PNAE, foi criado o PAIE (Programa de Alimentação do 

Irmão do Escolar) também conhecido como 'Programa Irmãozinhos', que estendia a distribuição 

de alimentos aos irmãos de escolares entre quatro e seis anos. A meta do PAIE em 1986 era 

atingir 7 milhões de irmãos de escolares, mas não temos informações sobre qual foi a população 

efetivamente atendida. Em 1989 a meta fora revista para 5,7 milhões. O programa teve 

abrangência bastante relevante e em 1990, segundo Silva (1995) recebeu 17,8% dos alimentos 

distribuídos no PNAE. Em 1991, no entanto, foi desativado. 
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O modelo centralizado do PNAE não resistiu ao processo de abertura 

democrática do país. Após 1988, inclusive pelas dificuldades logísticas que o formato 

impunha, o programa foi alvo de frequentes denúncias e uma sucessão de escândalos 

por alimentos perecendo nos armazéns da COBAL (Companhia Brasileira de 

Alimentos) e de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1991, que ficou conhecida 

como “CPI da Fome
23
”. 

Spinelli e Canesqui (2002) apontam que na época uma mobilização reuniu o 

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação  (CONSED), a União dos 

Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e a Frente Municipalista de Prefeitos 

(FMP) contra o modelo centralizado na gestão do PNAE. Entre os argumentos estavam 

críticas ao:  

[...] gigantismo, ineficácia, consumo elevado de recursos financeiros e 

deficiências no controle da qualidade dos alimentos” e ainda que “os 

alimentos oferecidos não se adequavam aos hábitos dos alunos; suas 

perdas e deterioração eram grandes e a permanente descontinuidade 

[...] comprometia a eqüidade no atendimento aos beneficiários 

(SPINELLI; CANESQUI, 2002, p. 109). 

 

Para que se tenha uma clareza do nível de centralização dos processos de 

aquisição de alimentos à época, basta notar que, segundo o relatório final da CPI nada 

menos que 50% de todos os gêneros alimentícios do PNAE em determinado período 

haviam sido adquiridos de apenas duas empresas. Em seu relatório final lê-se:  

Do exame de todos os depoimentos e documentos apresentados a esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito [...] verifica-se que as empresas 

participantes das licitações objetivando a aquisição de alimentos 

formulados para as referidas entidades são invariavelmente as 

mesmas. (BRASIL, 1993, p.74) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23
 O nome oficial da CPI era “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar as causas 

da fome e a iminente ameaça à segurança alimentar”.  
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Em 1993, já sob o governo de Itamar Franco, o problema da forma de gestão 

centralizada do programa entra definitivamente na agenda. No contexto da crise que 

levou à criação da CPI da Fome, é criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

Nutricional (CONSEA), conselho de política pública vinculado à presidência com a 

participação de membros da sociedade civil, alguns dos quais ligados à Ação da 

Cidadania Contra a Fome e Miséria. O CONSEA produziu o “Plano de Combate à 

Fome e à Miséria” no qual incluiu especificamente entre os cinco programas prioritários 

a descentralização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (MATTEI; 

WRIGHT; BRANCO, 1997; SILVA, 1995). 

O instrumento utilizado inicialmente pelo Governo Federal para alcançar a 

descentralização foram novamente os convênios, já utilizados na experiência de 

descentralização entre 1986 e 1988. No primeiro semestre de 1993, estariam aptos a 

celebrar os convênios as 24 capitais estaduais e, a partir do segundo semestre, ofereceu-

se a possibilidade de conveniamento para todos os municípios com mais de 50 mil 

habitantes (AVILA; CALDAS; ASSAD, 2013; PACHECO FILHO, 1996). Segundo 

Pacheco Filho (1996), os governos estaduais receberiam os recursos caso algum dos 

Figura 3: Reportagem da Folha de São Paulo do dia 26 de julho de 1993, p.7 destaca a 

crise no Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
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municípios não desejasse assumir a administração do programa e a União o faria caso os 

estados a recusassem.  

“Tal proposta, diversamente da anterior, previa uma profunda 

articulação com os estados, que teriam um papel de coordenação de 

seus municípios. Adicionalmente, ela alterava o entendimento do 

papel exercido pela merenda escolar, que, por um lado, passava a ser 

vista como um indutor da atividade econômica local (...) e, por outro, 

passava a integrar o Plano de Combate à Fome (...)” (PACHECO 

FILHO, 1996, p.249) 

 

Em 1994, a descentralização foi prevista na lei 8.913/94, em que se estipulou 

que todos os municípios interessados poderiam firmar convênio para receber recursos 

do Governo Federal e realizar diretamente a compra, distribuição, preparo e oferta dos 

alimentos nas suas redes de ensino.  Com a alteração, dispara o número de municípios 

executando o programa atingindo a marca de 1532, em 1994. Quatro anos depois, em 

1998, o número de municípios executando o PNAE já está em 4314.  

O movimento de descentralização acentuou-se após a Medida Provisória 

1.784/1998.  Com ela, houve a desburocratização e universalização dos repasses, tendo 

sido abandonado em definitivo o modelo mais rígido dos convênios e permitindo apenas 

a adesão direta de todos os municípios que cumprissem requisitos básicos. Neste novo 

modelo, o montante a ser repassado a cada município ou estado anualmente seria 

calculado com base no número de estudantes indicados no Censo Escolar do ano 

anterior.  

Além disso, a MP tornou obrigatória para o recebimento dos recursos a criação 

do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), composto por pais de alunos, professores e 

membros da administração pública. Indicou ainda que os cardápios das refeições 

deveriam ser elaborados por nutricionistas e considerar “a vocação agrícola da região” e 

os “hábitos alimentares de cada localidade”. Por fim, previa que “visando a redução de 

custos” os produtos da região terão prioridade na aquisição. Com a mudança o 

Programa passa a ser executado pela quase totalidade dos municípios e estados.  

 



58 

 

 

 

 

Figura 4 - Municípios Executando o PNAE com recursos federais.  
Fonte: FNDE. Elaboração Própria. 

 

 

Em 2009, por fim, ocorre a última grande mudança na estrutura do programa. Já 

estando quase integralmente descentralizado no âmbito da execução, ou seja, tendo 

quase 6 mil executores (entre municípios, estados e escolas) com atribuição de definir 

os cardápios e realizar as compras, o programa passou então a exigir a multiplicação dos 

fornecedores. Cinco grandes mudanças merecem ser apontadas a partir da MP 455 

depois convertida na lei 11.947/09: 

i) Houve a exigência para que no mínimo 30% dos recursos destinados aos 

executores pelo FNDE fossem adquiridos de fornecedores credenciados 

como agricultores familiares.  

ii) Deveriam ser priorizados, dentre os qualificados como agricultores 

familiares, os fornecedores provenientes de assentamentos da reforma 

agrária, quilombolas ou indígenas. 

iii) A aquisição deveria privilegiar fornecedores do mesmo ente federativo 

que realiza a compra.  

iv) O procedimento poderia ser realizado com dispensa de licitação, desde 

que os preços fossem “compatíveis com os de mercado”.  

v) Os estudantes do ensino médio foram incluídos entre os beneficiários do 

PNAE 

 

Regulamentando os artigos 13° e 14° da lei, o Conselho Deliberativo do FNDE 

publicou a Resolução CD FNDE 38/2009, que explicitava os procedimentos para 
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realização da compra de agricultores familiares. A resolução incluiu no rol de 

prioridades a aquisição de produtos orgânicos e/ou agroecológicos, “sempre que 

possível”, e a priorização de “Grupos Formais” (ou seja, entidades que detenham CNPJ 

como cooperativas e associações de agricultores familiares) sobre os “Grupos 

Informais” (agricultores não associados entre si que apresentam proposta de venda 

conjunta). Por fim, com vistas a garantir a multiplicação de fornecedores, e repetindo a 

regulamentação presente no Programa de Aquisição de Alimentos a resolução 

estabeleceu um limite de R$9.000,00 por ano por família fornecedora. 

Se por um lado a inclusão da compra mínimo de 30% dos agricultores familiares 

e sua regulamentação vai ao encontro de forçar ainda mais um processo de 

enraizamento do PNAE nas regiões onde ele é executado, instituindo por exemplo a 

prioridade de compra no próprio município, por outro é provavelmente a mais forte 

intervenção federal na forma como os estados e municípios devem executar o programa, 

com a determinação de um perfil de fornecedor específico (os agricultores familiares) e 

ainda uma série de priorizações no interior deste grupo (assentados, quilombolas, 

grupos formais, etc).  

É um movimento que tem um aspecto contraditório, pois ao mesmo tempo que 

reforça a importância de que o PNAE funcione como um vetor de inclusão produtiva no 

que valoriza a diversidade do nível local, o faz “de-cima-para-baixo”, denotando 

centralização. Por um lado, estabelece que os cardápios elaborados pelos nutricionistas 

devem partir de um olhar atento para a produção agropecuária familiar local, as suas 

sazonalidades e o perfil de agricultores da região, por outro este movimento não é 

realizado a partir de incentivos que fortaleçam a autonomia municipal, mas de uma 

obrigação a ser cumprida como condição para continuar no Programa. 

Este movimento, que se acentua com a inclusão obrigatória da compra da 

agricultura familiar para a alimentação escolar, poderia ser interpretado como um 

movimento de “recentralização”, como parte da literatura vem entendendo que ocorre 

em outras áreas de políticas sociais. Em nosso entender, no entanto, o que se tem é a 

permanência de elementos centralizados, principalmente nos que tange às decisões 

sobre as normativas do programa. Entendo que o que existiu foi uma descentralização 

incompleta do PNAE, em que o governo federal abriu mão da execução direta em 1994, 

mas não o fez em relação ao poder normativo sobre o programa.  Este tipo de 

descentralização, conforme enfatiza Beer, 1988 apud Almeida, 2005 é chamado 
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“consolidação”.  Por isso, entendemos que o modelo atual do PNAE está mais próximo 

de uma “coordenação coercitiva” do que de uma “coordenação cooperativa”. 

 

3.2. ESPECIFICIDADES DA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

Como já mencionado no histórico do PNAE, a questão do fortalecimento dos 

fornecedores de produtos em nível local vinha sendo recomendada, com graus 

diferentes de ênfase, há mais de 50 anos antes de tornar-se uma obrigação. Antes 

inclusive da recomendação da “Conferência Sobre os Problemas da Nutrição na 

América Latina”, realizada em Caracas em 1953, a importância do fortalecimento dos 

produtores em nível local para garantir a segurança alimentar e nutricional da população 

já havia sido citada por Josué de Castro, que elencou entre as iniciativas urgentes para 

combate à fome a “intensificação do cultivo de alimentos sob a forma de 

poliagricultura, nas pequenas propriedades [...]” (MENEZES, 1998,p.46).  

A instituição da obrigação de comprar alimentos de agricultores familiares não 

foi um ato descolado do processo de construção histórica do programa, que em várias 

das regulamentações desde seu início já mencionava a priorização de gêneros 

produzidos localmente, ou escolhidos de acordo com a ‘vocação agrícola local’. A 

grande diferença é que, a partir de 2009, o que era uma priorização em tese passou a ser 

uma obrigação.  

Explicaremos a seguir resumidamente as novas regras instituídas pelo programa 

em julho de 2009, e às quais os municípios deveriam se adaptar já no início do ano 

seguinte.  

A partir de 2010, do total de recursos repassados pelo FNDE aos municípios, 

30% deveriam ser adquiridos, sem intermediários, de agricultores familiares e suas 

cooperativas. A compra deveria ser realizada prioritariamente no mesmo município ou, 

caso não houvesse oferta suficiente, dos municípios vizinhos participantes do mesmo 

Território da Cidadania ou Território de Identidade (se houvesse), de outros municípios 

no mesmo estado ou, em último caso, de outros estados. A compra poderia ser realizada 

dispensando-se o processo de licitação, por meio de um edital (denominado Chamada 

Pública), desde que os preços fossem “compatíveis com os de mercado”.  
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A própria lei 11.947 incluiu três justificativas que poderiam ressalvar os 

municípios por não comprar os 30% da agricultura familiar: a impossibilidade de 

emissão do documento fiscal correspondente, a inviabilidade de fornecimento regular e 

constante dos gêneros alimentícios e ‘condições higiênico-sanitárias inadequadas’. 

A Resolução 38/09 do CD/FNDE era particularmente confusa em relação ao 

sistema de prioridades que estabelecia na compra da agricultura familiar. Em seu texto 

eram mencionadas 4 categorias de prioridades:  

i) Origem do Fornecedor: do mesmo município, território ou estado; 

ii) Grupos “formais” ou “informais”; 

iii) Fornecedores de Assentamentos da Reforma Agrária, Indígenas ou 

Quilombolas; 

iv) Produtos orgânicos e/ou agroecológicos 

 

No entanto não havia indicação de como estas prioridades relacionavam-se entre 

si, gerando ruído sobre a aplicação de um importante ponto da política. Apenas cerca de 

quatro anos depois, a resolução 26/2013, e depois a resolução 4/2015, vieram clarear o 

sistema de prioridades, que ficou estabelecido da seguinte forma. Priorizam-se os 

grupos mais locais, ou seja, em primeiro lugar do município, do território de identidade 

ou cidadania, do estado e, por fim, de outros estados. Se houver mais de um grupo do 

mesmo nível territorial, priorizam-se os grupos que tenham ao menos 50% mais 1 

agricultor que sejam de ‘categorias’ específicas (assentamentos da reforma agrária, 

comunidades indígenas ou quilombolas, sem prioridade entre eles). Não havendo estes 

grupos, priorizam-se os projetos de organizações com DAP Jurídica (chamados “Grupos 

Formais”) sobre aqueles de grupos não organizados em uma cooperativa ou associação 

(portadores apenas da DAP Física, ou grupos informais). Nos dois casos acima, há 

ainda a previsão de o desempate ocorrer pela maior porcentagem de fornecedores 

pertencentes ao grupo preferencial (ou seja, maior percentual de assentados no projeto, 

ou maior percentual de agricultores familiares na cooperativa). Persistindo o empate, 

incluiu-se a prioridade para produtos orgânicos. O esquema abaixo busca esclarecer 

como funciona este conjunto de priorizações. 
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Figura 5 - Esquema de Prioridades para Fornecimento ao PNAE.  
Fonte: Resoluções 26/2013 e 4/2015 CD FNDE. Elaboração Própria 

 

 

Para identificar qual fornecedor se qualifica como como agricultor familiar, é 

exigida a apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). A DAP é 

documento criado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

emitido pelas entidades públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). A 

DAP inicialmente tinha como função dar acesso ao crédito rural subsidiado pela União, 

mas paulatinamente passou a ocupar o lugar de documento identificador de agricultor 

familiar. Hoje vem sendo utilizada com esta finalidade para acesso a um abrangente 

conjunto de 14 políticas, incluindo além do PNAE, o Minha Casa Minha Vida, 

previdência, ATER, entre outras. No caso da compra advinda de cooperativas da 

agricultura familiar a própria organização deveria dispor de uma DAP para Pessoa 

Jurídica, comprovando ter em sua composição um mínimo de 70% de agricultores 

familiares. Esta exigência, incluída na Resolução 38 de julho de 2009, fez decolar o 

número de DAPs Jurídicas emitidas nos anos seguintes, indicando o interesse de 

cooperativas e associações em fornecer para o PNAE. 
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Figura 6 - DAPs Jurídicas Ativas (2004-2015).  
Nota: A linha vertical indica o ano de aprovação da Resolução CD/FNDE 38/09, que indicava a 

necessidade de DAP Jurídica para cooperativas e associações fornecerem ao PNAE.  

Fonte: MDA, registros admnistrativos. Elaboração própria 

 

Para acompanhar a implementação da compra, o presidente do FNDE criou um 

comitê interministerial deliberativo. O Comitê era formado exclusivamente por órgãos 

do executivo federal (FNDE, MDA, MDS, Conab/MAPA, etc). Foi criada também  uma 

instância consultiva, em que estavam representados segmentos da educação, como a 

UNDIME e o CONSED, representantes de organizações de agricultores familiares, 

como a Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (FETRAF), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a União das 

Cooperativas de Economia Solidária (UNICAFES), e representantes do segmento de 

segurança alimentar e nutricional, como o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e o 

próprio Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). A composição deste 

comitê consultivo ilustra bem quais eram os interlocutores com quem o FNDE 

considerava importante manter diálogo ao longo do processo de implementação da 

compra da agricultura familiar. 

Seguindo a linha do programa de compras públicas que antecedeu a 

regulamentação do PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foi 

estabelecido um limite individual por agricultor fornecedor, sendo este um dos pontos 

centrais da regulamentação do programa. Inicialmente fora estabelecida em R$9.000,00 

(embora durante a discussão da Medida Provisória na Câmara uma das propostas seria 

igualar o limite àqueles do PAA. No entanto, após o primeiro ano de implementação da 
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mudança, o FNDE começa a sofrer pressões de dois lados para realizar a ampliação do 

limite.  

De um lado, as maiores cooperativas e organizações da agricultura familiar que 

já estavam participando do PNAE em alguns municípios requeriam o aumento do limite 

para que pudessem aumentar seu volume de vendas com o mesmo número de 

produtores. De outro lado, os gestores dos maiores municípios desejavam o aumento do 

limite para poder comprar maiores volumes dos fornecedores que demonstravam 

condições e assim resolver o ‘problema’ dos 30%. A oportunidade para o FNDE realizar 

a mudança veio durante a realização da Marcha das Margaridas em agosto de 2011. A 

Marcha é um grande encontro das organizações de mulheres rurais ligadas aos 

movimentos do campo sindical, mas também organizações que extrapolam o mundo 

rural, como a Marcha Mundial de Mulheres. Na pauta de reivindicações da Marcha 

havia demandas em relação ao PNAE. Estas referiam-se, como era de se esperar, a uma 

ampliação das formas e modelos de acesso das organizações de mulheres rurais ao 

programa, além de estímulos aos produtos agroecológicos e apoio técnico e mudanças 

legislativas para facilitar a implementação do PNAE nos municípios
24

.  Em nenhum 

momento o aumento do limite individual foi pautado, e nem havia motivos para o ser. 

Como as organizações especificamente de mulheres são um setor ainda menos 

estruturado dentre as cooperativas rurais, quanto mais pulverizado fosse o acesso, maior 

a chance de obter vendas para o programa.  

                                                 

24
 No item 56 da pauta lia-se: “Fortalecer os instrumentos de comercialização dos produtos 

agroecológicos, por meio de isenção fiscal e estímulo à participação das mulheres nestes 

processos, priorizando a qualificação do PAA e PNAE e a criação de novos canais de acesso ao 

mercado e às feiras agroecológicas”. No item 69: “Fortalecer a participação das mulheres 

trabalhadoras do campo e da floresta no PNAE, com a inclusão dos grupos de mulheres, formais 

e informais, entre os critérios de prioridade de compra da agricultura familiar no programa”. 
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No entanto, o FNDE aproveitou a janela de anúncios que seriam realizados pela 

Presidente Dilma como resposta às demandas da Marcha das Margaridas para incluir 

uma reforma na regulamentação do PNAE que, em tese, dificulta o acesso das mulheres 

rurais ao Programa. Sobre esta mudança, Bianchini e Bonato (2011) reconhecem que, 

ao aumentar o limite individual, ela dificulta a inserção de um número maior de 

famílias, excluindo aquelas com menor capacidade de organização.  “Na verdade, foi 

mais uma medida para facilitar o cumprimento da lei do PNAE do que para 

potencializar a inclusão da agricultura familiar. ”
25

 A mudança da regulamentação só 

ocorreu de fato em 04 de julho de 2012, durante o lançamento do Plano Safra da 

Agricultura Familiar, quase 12 meses depois do anúncio.  

Uma segunda alteração no limite individual de acesso por família iria ampliar 

ainda mais a possibilidade de os grandes fornecedores da agricultura familiar 

absorverem este mercado. Em 2 de abril de 2015 o Conselho Deliberativo do FNDE 

publicou a resolução N° 4/2015. Entre outras mudanças com o intuito de clarear o 

confuso sistema de prioridades estabelecido anteriormente, a resolução estabeleceu 

também uma nova forma, muito mais flexível, de calcular o valor máximo por família 

fornecedora. A invés de o limite de R$20.000,00 por ano por agricultor, no total, agora 

o limite seria também para cada “Entidade Executora”, leia-se para cada município ou 

governo estadual. Assim, o limite máximo passou a ser de R$20.000 x 5597 municípios 

                                                 

25
 BIANCHINI; BONATO, 2011, p.3 

Figura 7 Dilma Rousseff anuncia aumento do limite por família para 

R$20.000,00. Item não estava na pauta de reivindicações. 
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e estados, ou seja, até R$111.940.000,00 (cento e onze milhões, novecentos e quarenta 

mil reais), por ano por agricultor. Tão amplo passou a ser o teto que, na prática,  deixou 

de existir qualquer limite de vendas para aqueles que conseguissem alcançar vários 

municípios. Além disso, para os chamados “grupos formais” (principalmente 

cooperativas e associações de agricultores), o valor limite do grupo deve ser calculado 

multiplicando o número total de sócios com DAP Física pelo valor de R$20.000,00, 

sendo que o controle dos limites de cada agricultor passa a ser de responsabilidade de 

cada grupo formal.  

Nesta mudança, além de estar presente novamente o interesse das grandes 

cooperativas e dos grandes municípios em retirar restrições para a comercialização livre 

entre eles, teve influência a dificuldade do FNDE de realizar o controle centralizado dos 

limites individuais por agricultor. No formato original, com um limite global, deveria 

haver algum mecanismo de conciliação entre as compras de cada município em relação 

a cada agricultor fornecedor para que pudesse haver controle. Tal necessidade de 

acompanhamento foi objeto de intensos debates entre MDA e FNDE. No anexo IV da 

Resolução 38/2009 do FNDE, que trazia um ‘modelo’ de contrato entre agricultores e 

prefeituras, havia uma cláusula prevendo que os vendedores deveriam informar ao 

MDA os valores individuais em até 30 dias após a assinatura do contrato. Quase 4 anos 

após a Resolução CD 38/2009, em 25 de março de 2013, um acordo entre MDA e 

FNDE estipulou que cada uma das partes deveria criar um sistema de informações 

próprio, que serviria para obter as informações de controle do seu público: o FNDE 

obteria as informações das Entidades Executoras do PNAE e o MDA dos agricultores e 

suas cooperativas
26

. Além das dificuldades em estabelecer sistemas próprios em cada 

um dos órgãos, nunca esteve claro quais seriam as eventuais sanções que seriam 

aplicadas em caso de extrapolação do limite individual no ano anterior. 

 A solução, portanto, foi flexibilizar os limites e delegar às Entidades 

Executoras do PNAE (municípios e estados) e às cooperativas de agricultores familiares 

a responsabilidade por realizar o controle.  

                                                 

26
 O acordo foi previsto também na Resolução 26/2013 do CD do FNDE: “Art. 32 - O limite 

individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação 

escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano e será 

controlado pelo FNDE e MDA, conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes. ” 



67 

 

 

 

3.3. DEPOIS DE 60 ANOS: DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DA AUTORIDADE NO PNAE 

Desde a intensificação do processo de descentralização da sua execução em 

1994, o PNAE tem nos estados e municípios seus principais agentes executores. 

Atualmente participam do Programa a totalidade dos estados, a maioria absoluta dos 

municípios e o Distrito Federal. O orçamento atual do programa está na casa dos 

R$4,15 bilhões. 

O volume de recursos recebido por cada ente é definido levando-se em conta o 

número de estudantes relatado no Censo Escolar referente ao ano anterior, já que a 

distribuição leva em conta um valor per capta básico de R$0,36 por dia letivo. Além 

deste valor universal, escolas quilombolas, indígenas, de educação integral ou creches 

recebem um valor diferenciado, chegando a até R$1,07 por dia letivo, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 1 - Recursos repassados por aluno segundo tipo de atendimento educacional. 

 

Atendimento Educacional Valor per capta /dia (R$) 

Creches: 1,07 

Pré-escolas 0,53 

Escolas indígenas e quilombolas: 0,64 

Ensino fundamental e médio 0,36 

Educação de jovens e adultos 0,32 

Ensino integral 1,07 

Alunos do Programa Mais Educação 0,9 

Alunos que frequentam o Atendimento 

Educacional Especializado no 

contraturno: 

0,53 

Fonte: FNDE 

O programa tem por característica ser objeto de intenso controle social e 

interesse midiático. Notícias relacionadas ao PNAE e a problemas da merenda escolar 

são frequentes nos noticiários e encontrarão sempre interesse renovado das oposições 

como forma de alvejar os executivos locais. Um escândalo recente sobre desvios de 

verbas do PNAE no estado de São Paulo mobilizou até mesmo a torcida organizada 

“Gaviões da Fiel” que fez protestos ao longo das partidas do Campeonato Brasileiro 
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contra o governo estadual pedindo a criação da CPI da Merenda, num exemplo claro de 

como o tema tem apelo amplo. 

 

Figura 8 - Torcida Gaviões da Fiel protesta contra os desvios no programa de 

alimentação escolar no estado de São Paulo. 14 de fevereiro de 2016.  

Foto: Ricardo Nogueira: Folhapress 

 

Apesar disso, a autoridade sobre o Programa ainda é bastante centralizada. O 

principal órgão regulamentador do PNAE é o Conselho Deliberativo do FNDE, 

presidido pelo Ministro da Educação e composto exclusivamente por membros do Poder 

Executivo Federal
27

. As resoluções do Conselho regulamentam as leis federais para as 

matérias de competência do FNDE, definem o valor per capta a ser recebido, os 

instrumentos que os municípios devem utilizar para realizar as compras da agricultura 

familiar com dispensa de licitação, estipulam os prazos e o formato da prestação de 

contas, assim como as medidas de sanção aos municípios que não entregarem as 

prestações no prazo.  

No caso da dispensa de licitação para compras da agricultura familiar o 

Conselho Deliberativo do FNDE incluiu, também, deliberações em relação a uma área 

temática que não costuma estar entre suas atribuições, que são as compras públicas. Nas 

resoluções que definem o rito da “Chamada Pública para Aquisição de Gêneros do 

                                                 

27
 O CD/FNDE é composto além do Ministro da Educação por secretários(as) nacionais do 

MEC, pelo(a) presidente do FNDE e pelo(a) presidente do INEP.  
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Produtor Rural”, estão estabelecidos prazos mínimos em que o edital deve ficar aberto, 

onde deve ser divulgado, quais documentos devem ser entregues e em quais casos pode 

haver complementação de documentação, como deve ser estruturado o sistema de 

prioridade para alimentos orgânicos, produzidos por assentamentos da reforma agrária 

ou o sistema de prioridades para localidades. 

Há extensa regulamentação, também, por parte do CD/FNDE em relação ao 

formato de gasto destes recursos, sendo por exemplo expressamente proibida qualquer 

espécie de dispêndio que não seja em gêneros alimentícios, como a contratação de 

merendeiras, o preparo das refeições ou a reforma de refeitórios. Recentemente o FNDE 

teve que deliberar inclusive se a compra de água mineral era ou não permitida com os 

recursos da autarquia. 

O FNDE define, ainda, quais os gêneros alimentícios que podem ou não ser 

comprados com seus recursos. Há explícitas restrições em relação à compra de 

alimentos ultraprocessados, em pó, refrigerantes e doces, sendo alguns dos quais 

proibidos. Em 2003, a resolução 15/2003 do CD FNDE estipulou uma listagem taxativa 

com 72 “produtos básicos” com os quais devem ser utilizados 70% dos recursos 

repassados pelo FNDE
28

. Há recomendação que sejam privilegiados gêneros in natura. 

O FNDE define ainda que devem ser oferecidas 3 porções, equivalentes a 200g de frutas 

e hortaliças por semana para cada estudante.  

Também por regulamentação do CD/FNDE, todos os municípios são obrigados a 

contratar nutricionistas para a execução do programa, que fica responsável pela 

elaboração dos cardápios das escolas. A quantidade de nutricionistas a serem 

contratadas também é definida pelo órgão, que remete a regulamentação a uma 

resolução do Conselho Federal de Nutricionistas
29

. 

Da mesma forma, é obrigatória a constituição do Conselho da Alimentação 

Escolar (CAE). O CAE é um conselho de política pública com participação de 

representantes dos estudantes, da comunidade escolar, poder executivo e da sociedade 

civil. As atribuições do Conselho incluem o acompanhamento da qualidade das 

refeições, do armazenamento dos alimentos, dos processos de compras e o recebimento 

de denúncias de falhas ou irregularidades. Diferentemente de outros conselhos de 

                                                 

28
 A listagem indica produtos como açaí, creme de milho, leite em pó, bolacha salgada (tipo 

cracker), café, etc. 
29

 Resolução CFN 465/2010. 
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política pública o CAE possui uma função bastante específica ao final do ano fiscal, que 

é a aprovação das contas da Entidade Executora (município ou estado). Por meio de 

parecer em que “aprova”, “aprova com ressalvas” ou “reprova”, o CAE funciona como 

entidade auxiliar do FNDE na análise das prestações de contas que devem ser enviadas 

anualmente ao órgão, sob pena de suspensão dos repasses.  

Em que pese este poder de aprovação das prestações de contas municipais, não 

está claro qual o papel efetivo que os CAEs conseguem exercer enquanto instância de 

controle. Levantamento realizado por Nascimento (2009) comparando os relatórios dos 

CAEs com posteriores auditorias realizadas por membros da Controladoria Geral da 

União (CGU) apontou para o grande número de problemas não observados/aprontados 

pelos membros dos Conselhos.  

Em resumo, pode-se perceber que há um movimento por parte do FNDE e do 

Governo Federal de ampliar as regulamentações em relação aos recursos que destina aos 

estados e municípios para a alimentação escolar. Se quando iniciou o processo de 

descentralização mais efetiva, em 1994, as regras eram menos específicas, hoje 

crescentemente, os municípios devem atender a novas especificações das resoluções 

emitidas pelo FNDE.  Estados e municípios são chamados, em nomenclatura bastante 

sintomática, de Entidades Executoras (EEx). Devem, em contrapartida aos recursos 

recebidos, cuidar de seu preparo e distribuição, além da complementação com novos 

recursos que se façam necessários pelas regras do programa.  

Olhando o arranjo atual, é possível afirmar que, mesmo considerando que o 

PNAE passou por um intensivo processo de descentralização da sua execução, em 

especial após 1994, o nível federal mantém grande poder normativo sobre o volume de 

recursos repassados, a finalidade e as circunstâncias em que podem ser utilizados. Por 

isso, a dinâmica do PNAE nos anos 1990 estaria menos para um processo de 

descentralização (em que funções e recursos são passados ao nível subnacional) e mais 

para um processo de “consolidação” (conforme Beer, 1988 apud Almeida, 2005
30

) em 

que os recursos são repassados mas funções normativas sobre o programa, não. Por isso, 

ainda que os recursos sejam transferidos e a execução do programa ocorra no nível 

                                                 

30
 BEER, S. 1998. Introduction. In : CONLAN, T. New Federalism – Intergovernmental Reform 

from Nixon to Reagan. Washington, D. C. : The Brookings Institution. 
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local, não há espaço para participação dos municípios e estados na definição das regras 

do PNAE.  

O Conselho Deliberativo do FNDE não conta com nenhum representante de 

estados e municípios, da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) ou do 

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), que reúnem as 

duas principais instâncias interessadas. Municípios e estados são assim executores de 

um programa normatizado integralmente pelo FNDE e seu espaço de discricionariedade 

– e inovação – está apenas naquilo que não conflitar com o regulamento federal.  

Com a mudança que instituiu a cota mínima de 30% de compras da agricultura 

familiar, abriu-se um espaço específico para que as prefeituras pudessem utilizar-se da 

política de compras da alimentação escolar com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento de um setor econômico, inclusive excluindo fornecedores de outros 

municípios. Foi um aumento de autonomia, no sentido de permitir a compra sem 

necessidade de licitação, mas uma limitação na liberdade de escolha da forma de gastar 

os recursos, já que incluía uma obrigação de comprar de agricultores familiares. 

Na análise que Franzese (2010) faz do processo de influência recíproca entre o 

arranjo federalista brasileiro e a universalização de políticas de saúde, educação e 

assistência social através da constituição de sistemas (SUS, SUAS e SNE) fica clara a 

disparidade entre as áreas. Se por um lado SUS e SUAS, os sistemas mais consolidados, 

foram capazes de estabelecer fóruns federativos permanentes em que municípios, 

estados e União negociam, no caso da educação, a inexistência destas arenas de 

negociação traz consequências para o padrão de relações intergovernamentais que são 

estabelecidas. Na educação verifica-se, assim, um modelo de relacionamentos mais 

dual, em que as redes de estados e municípios acabam sendo tratadas como autônomas 

uma em relação a outra. Neste modelo há uma dificuldade maior de estabelecer espaços 

de colaboração, decisões conjuntas, sinergias.  

Neste contexto o Governo Federal, que não dispõe de rede própria relevante, 

acaba atuando com grande autonomia nos programas sob sua responsabilidade, sem ter 

que prestar contas ou submeter suas decisões a instâncias federativas. No caso do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) esta situação é ainda mais 

extremada. O fato do Programa estar dentro da estrutura de uma autarquia, o FNDE, 

acaba resultando num insulamento ainda maior. Como relatou um gestor federal, este 
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insulamento não ocorre apenas em relação aos demais entes federativos, e aos demais 

ministérios, mas também em relação ao próprio Ministério da Educação.  

De alguma forma, este insulamento acabou permitindo que, a partir de uma 

gestão no FNDE favorável a uma política voltada ao desenvolvimento rural, fosse 

criada a obrigação de compras da agricultura familiar. É bem verdade que esta 

obrigação, como foi criada por Medida Provisória convertida em lei, passou pelo crivo 

do Congresso Nacional. No entanto sua regulamentação é feita exclusivamente pelo 

CD/FNDE, órgão exclusivamente do executivo federal. Não há, portanto, um dos 

elementos básicos propostos por Elazar (1987 apud Franzese, 2010
31

) para o modelo de 

federalismo cooperativo que é a existência de negociação federativa entorno das 

decisões sobre as políticas públicas compartilhadas. Este é mais um elemento que nos 

faz entender que o padrão de relações intergovernamentais no caso do PNAE contém 

características de um federalismo coercitivo ou do que Wright denominou “autoridade 

inclusiva”.  

 

3.4. CONCLUSÃO  

O processo que levou à descentralização no PNAE em 1993-94 está claramente 

contido no contexto de rejeição à centralização e de fortalecimento do municipalismo 

que esteve presente durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1987-88. Percebe-

se, na pauta da UNDIME, CONSED e Frente Municipalista de Prefeitos à época os 

típicos tensionamentos federalistas num clamor por maior diversidade regional nos 

cardápios, eficiência através da descentralização, ganhos de qualidade e de equidade no 

atendimento. Foi, portanto, sem dúvidas um movimento inequívoco de descentralização 

de autoridade sobre a execução do programa que marcou o fim de um longo período de 

operação majoritariamente centralizada do programa. Já em relação à autoridade sobre 

as regras do programa, os anos seguintes mostraram que esta descentralização não se 

realizou. Com o passar do tempo, maiores regulamentações foram criadas aos 

executores até que em 2009 cria-se a obrigação de compras da agricultura familiar.  

                                                 

31
 ELAZAR, D. J. Exploring Federalism. Alabama: The University of Alabama Press, 1987. 
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A definição de um percentual mínimo de compras da agricultura familiar possui 

um caráter contraditório: pode ser entendido tanto como o ápice de um longo processo 

que inicia-se com a  nacionalização e em seguida a descentralização e regionalização do 

programa, resultando numa hipedescentralização dos fornecedores – como defendem 

REINACH et al (2012) – como também pode ser entendido como parte de uma nova 

realidade, pós-descentralização, na qual o Governo Federal busca estabelecer um novo 

papel mais proativo no programa, sem a participação dos demais entes federativos na 

definição do novo modelo. 

O aumento progressivo de regulamentações incluídas por meio de leis e 

resoluções que definem o que pode ser comprado, como deve ser comprado e de quem 

comprar, além de definir uma série de outros aspectos da execução do PNAE parece ir 

no mesmo movimento de outras políticas públicas ao ampliar a imposição unilateral de 

limites e regulamentações, que balizam a execução da política e reduzem o espaço de 

autonomia dos demais entes que dela participam. Neste caso poderia ser identificado 

como um movimento de recentralização do PNAE, principalmente após 2009. No nosso 

entender, no entanto, o que houve foi um processo de descentralização incompleta, que 

delegou competências e recursos, mas não poder normativo. 

O PNAE, por sua trajetória muito ligada à saúde e ao campo da nutrologia, tem 

se mantido à margem dos debates federativos no âmbito do Ministério da Educação. 

Segue sendo operado por uma autarquia, o FNDE, que desfruta de grande autonomia – 

ou insulamento – para definir as regras da política sem passar por fóruns que abarquem 

os demais entes federativos. O programa não tem sido discutido no Conselho Nacional 

de Educação ou em suas câmaras e, segundo gestores entrevistados, as decisões do 

Conselho Deliberativo não são precedidas de maiores questionamentos em relação ao 

que a área técnica recomenda. 

Percebe-se, assim, que o Programa, ao mesmo tempo que acompanha a trajetória 

de outras políticas públicas em que o Governo Federal assume um papel maior de 

coordenação, buscando garantir um atendimento universal mínimo em todos os entes, 

não construiu os correspondentes espaços de negociação federativa em que são criados 

os consensos ou, ao menos, acomodadas as pretensões de estados e municípios. Por 

isso, nos parece que sobre um esqueleto institucional nacional de um federalismo 

cooperativo, o arranjo institucional vigente no PNAE é de um federalismo centralizado. 

Por isso, o FNDE assume nas relações intergovernamentais um padrão coercitivo, em 
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que ou os entes executores aceitam e cumprem as regras estabelecidas unilateralmente 

ou sofrem o risco de terem os recursos cortados em uma área sensível como é a 

alimentação escolar.  

Assim como outras ações executadas pelo FNDE, o mecanismo de acesso aos 

recursos do PNAE parece não ter a flexibilidade necessária para adaptar-se à 

diversidade de realidades presente em cada um dos municípios. Funciona como uma 

“estante rígida de produtos” aos quais os municípios e estados podem aderir ou não, 

mas não alterar. Com este diagnostico em vista, no próximo capítulo iremos discutir 

como os municípios reagiram na execução do PNAE quando confrontados com esta 

definição federal em relação à qual não foram consultados. 
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4.  ANALISE DE DADOS E PERFIL DOS MUNICÍPIOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

PNAE  

 

4.1. INTRODUÇÃO  

Neste capítulo iremos analisar os dados relativos ao processo de adaptação dos 

municípios à obrigação de compra de gêneros alimentícios diretamente de agricultores 

familiares, instituída por meio do artigo 14 da Lei 11.947/09. Durante a regulamentação 

da lei pelo FNDE, foi definido que a obrigação passaria a ser válida a partir do início do 

ano de 2010 para todos os estados e municípios executores do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). No ano de 2010, no entanto, as prestações de contas dos 

entes para o FNDE ainda eram realizadas integralmente em meio físico, através de 

relatórios em papel que eram impressos e enviados pelo correio à sede do FNDE em 

Brasília onde entravam em uma fila para análise. Apenas em 2012 foi instaurado um 

sistema informatizado para recebimento destas declarações detalhadas, chamado SIGPC 

(Sistema de Gestão de Prestações de Contas), que passou a receber prestações de contas 

retroativas ao ano de 2011. Por este motivo, os dados de que dispomos para realização 

da presente análise não contemplam o primeiro ano de implementação da lei, 2010. 

Assim, nos aprofundaremos sobre os dados referentes ao período entre 2011 e 2014, 

referentes ao 2°, 3°, 4° e 5° anos de implementação da compra. 

Tais dados estão disponíveis para consulta pública no sitio eletrônico do FNDE e 

compreendem duas informações: i) valor repassado pelo FNDE para o município (ou 

estado) no ano; e ii) valor que o município declarou ter adquirido de agricultores 

familiares neste ano. No sistema de prestações de contas propriamente dito um grande 

número de outras informações é solicitado ao município, com discriminação inclusive 

de cada nota fiscal recebida de fornecedores, sejam eles da agricultura familiar ou não. 

Este banco foi objeto de pedido e foi obtido via Lei de Acesso à Informação, no entanto, 

não ainda não está disponível para extração de dados, razão pela qual não foi possível 

avançar em análises utilizando a totalidade de seus dados.  
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Entendemos que os dados já disponibilizados pelo FNDE são de grande utilidade 

e tem em geral um bom nível de consistência. Neles, o valor declarado de compras da 

agricultura familiar deve estar respaldado por outras informações prestadas no âmbito 

do SIGPC, como número do documento fiscal e CFP/CNPF do fornecedor, além de 

configurar uma declaração oficial do município ao Governo Federal. Estas 

características, ao nosso ver, são suficientes para tomar como ponto de partida a 

consistência geral dos dados a serem utilizados.  

Sobre estes dados iremos realizar análise em dois momentos. Inicialmente uma 

análise geral sobre o conjunto dos dados disponíveis sobre a compra da agricultura 

familiar nos municípios de todos os portes populacionais. Num segundo momento, 

buscaremos restringir nosso olhar apenas para os municípios entre 20 e 100 mil 

habitantes.  

O objetivo é que a partir destes dados possamos avançar na compreensão de 

nossa pergunta de pesquisa: como ocorreu o processo de coordenação 

intergovernamental entre Governo Federal e municípios na implementação da política 

de compras da agricultura familiar para o PNAE? 

A partir desta construção pretendemos testar a hipótese de que o PNAE opera a 

partir de uma grande capacidade de coordenação por parte do Governo Federal junto 

aos executores, e que, portanto, para não perderem acesso aos recursos do programa, os 

municípios tendem a buscar a adaptação à diretriz federal.   

Espera-se, também, que nos municípios maiores a implementação tenha ocorrido 

de forma mais lenta e muitos ainda não tenham alcançado o limite mínimo de 30%, ao 

passo que nos municípios menores o processo tenha sido inverso, com compras mais 

amplas mais rapidamente alcançando os 30% e os ultrapassando. 

 

4.1.1. PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Para a análise dos municípios, foram utilizados dados que os caracterizassem 

quanto à intensidade da implementação da lei, composto pelo percentual de gasto dos 

repasses do FNDE com agricultura familiar em cada um dos anos de 2011 a 2014. A 

tabela a seguir apresenta as variáveis originais utilizadas: 
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Tabela 2 Lista de variáveis utilizadas 

Código da Variável Descrição da Variável Fonte 

NOMEMUNIC Nome do município IBGE 

COD_IBGE Código do município – 7 dígitos IBGE 

UF Código da Unidade da Federação IBGE 

NOMEUF Nome da Unidade da Federação IBGE 

POP2010 População do Município segundo o Censo 2010 IBGE 

TRANSF2011 Transferência do FNDE para o município em 2011 FNDE 

AGRFAM2011 
Total gasto pelo município com a agricultura familiar 

em 2011 
FNDE 

TRANSF2012 Transferência do FNDE para o município em 2012 FNDE 

AGRFAM2012 
Total gasto pelo município com a agricultura familiar 

em 2012 
FNDE 

TRANSF2013 Transferência do FNDE para o município em 2013 FNDE 

AGRFAM2013 
Total gasto pelo município com a agricultura familiar 

em 2013 
FNDE 

TRANSF2014 Transferência do FNDE para o município em 2014 FNDE 

AGRFAM2014 
Total gasto pelo município com a agricultura familiar 

em 2014 
FNDE 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

O banco de dados original continha 5.570 observações. O primeiro passo 

empregado foi a eliminação das observações que continham dados não disponíveis em 

alguma das variáveis, ao final da qual restaram ainda 5.181 observações. Em seguida, 

foram efetuadas transformações para que todas as variáveis fossem transformadas em 

numéricas, exceto as de identificação (as quatro primeiras apresentadas pela Tabela 02). 

O terceiro passo consistiu no cálculo das 4 (quatro) variáveis a serem analisadas 

calculadas a partir das variáveis disponíveis para os anos de 2011 a 2014. Percentual de 

compra da agricultura familiar: 

A = Valor comprado da agricultura familiar / Total repassado pelo FNDE ao 

município. Ou A = AGRFAMt / TRANSFt 

 

Esta variável foi calculada para 2011, 2012, 2013 e 2014. 

 

Além disso, foram também eliminadas algumas observações consideradas 

“erros”. Para tanto, foram consideradas aquelas cujo valor resultante da operação A 
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descrita acima, em qualquer um dos quatro anos, excedesse os 100% ou 1. Após a 

eliminação, restaram por fim as 4.992 observações, referentes cada uma a um 

município, que foram a base da análise que apresentaremos a seguir. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NO BRASIL 

A partir da base de dados com 4992 municípios, descreveremos o perfil da 

implementação das compras segundo os vários perfis de municípios do país. No gráfico 

abaixo é possível verificar o atendimento médio dos municípios em relação à obrigação 

de compras em duas séries distintas.  Na primeira série, denominada “Percentual do 

Total Repassado”, é considerado o volume total de recursos repassados pelo FNDE e, 

deste, qual percentual foi gasto no total com compras da agricultura familiar. Na 

segunda série são considerados os percentuais de compra de cada um dos 4992 

municípios e é calculada a média destes percentuais. Assim, neste último caso, os 

municípios pequenos têm tanto peso quanto os grandes na composição da média, ao 

passo que no primeiro caso o volume recebido por cada município impacta o total. 

 

Figura 9 - Compra da Agricultura Familiar no PNAE (%) 4992 municípios (2011 - 2014).  
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Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria.  

Nota: O desvio padrão dos valores da série “Média dos Percentuais de Cada Município” para 

cada ano é: 2011 S=18,29; 2012 S=19,11; 2013 S=19,35; e 2014 S=21,38 

 

Verifica-se que em termos de volume total a compra está aumentando 

progressivamente, ano a ano. No primeiro ano da série cerca de 10% dos recursos 

repassados pelo FNDE foram adquiridos de agricultores familiares. Este volume cresceu 

anualmente tendo chegado ao ano de 2014 a 22,7% do total, ou R$496 milhões. 

Em relação à segunda série, que apresenta a média do percentual de compras de 

cada município, há um crescimento mais rápido no início, mas menos sustentado ao 

longo do tempo, sendo que entre 2012 e 2013 percebe-se uma ligeira queda de 18,7 para 

17,1. No conjunto, porém, ambas as séries apresentam um processo de implementação 

das compras contínuo e a diferença entre elas vem caindo. 

Na tabela abaixo são apresentados os valores totais repassados pelo FNDE e 

adquiridos pelos 4992 municípios que compõe a base. 

  

Tabela 3 - Compra da Agricultura Familiar no PNAE. 4992 municípios (2011-2014).  

 
2011 2012 2013 2014 

Recursos Transferidos 

pelo FNDE (em 

R$1000,00) 

1.812.488 2.050.066 2.289.241 2.189.470 

Recursos Utilizados na 

Compra da Agricultura 

Familiar (em R$1000,00) 

190.670 283.797 369.276 496.299 

Percentual do Total 

Repassado 
10,5% 13,8% 16,1% 22,7% 

Média dos Percentuais de 

cada Município 
15,8% 18,7% 17,1% 24,7% 

FONTE: SIGPC/FNDE. Elaboração Própria 

Nota: O desvio padrão dos valores da série “Média dos Percentuais de Cada Município” para 

cada ano é: 2011 S=18,29; 2012 S=19,11; 2013 S=19,35; e 2014 S=21,38 
 

 

Já no gráfico abaixo, que apresenta apenas as médias de compras de cada 

município em função de faixas de porte populacional, percebemos que o atendimento 

variou significativamente entre municípios maiores e menores.  
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Figura 10 - Média dos Percentuais de Compra da Agricultura Familiar por Porte dos 

Municípios (2011-2014).  

FONTE: SIGPC/FNDE e IBGE. Elaboração própria 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

A primeira observação a ser feita é que em todos os portes populacionais a 

compra vem aumentando significativamente entre 2011 e 2014. Em todos os grupos a 

variação entre o primeiro e o último ano da série é positiva, indicando que há uma 

aceleração da implementação das compras. A média em todos os grupos para o ano de 

2014 está acima dos 20%, sendo mais baixa no grupo dos municípios com mais de 500 

mil habitantes. 

Parece bastante interessante notar que em todos os grupos de municípios com 

menos de 20 mil habitantes há uma implementação pujante no início (anos de 2011 e 

2012) seguida de queda significativa nos percentuais de compra no ano de 2013, que 

não ocorre nos demais grupos. Pelo contrário, à medida que os municípios crescem de 

porte, a relação entre os volumes comprados em 2013 em relação a 2012 fica cada vez 

mais positiva até se tornar uma grande variação positiva nos municípios com mais de 

500 mil habitantes. Como o ano de 2013 foi o primeiro ano de gestão dos prefeitos 

eleitos em 2012, uma hipótese que poderia ser investigada futuramente é que a transição 

no executivo em cidades menores tenha impactado de forma mais intensa a 

continuidade da política, ao passo que nos municípios médios e grandes este impacto 

tenha sido menor.  
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Percebe-se também que nos municípios entre 50 e 100 mil habitantes são 

aqueles que tem o movimento mais consistente de implementação e também que 

chegam ao ano de 2014 com a maior média de percentuais compras. Dentre todos os 

300 municípios nesta faixa populacional, a média dos percentuais em 2014 é de 

expressivos 28%. 

Outro ponto interessante a notar, e que confirma uma das hipóteses que 

havíamos levantado no início do trabalho é que os municípios menores foram muito 

mais rápidos no atendimento à determinação do FNDE, ainda que na média ainda não 

tenham chegado aos 30% mínimos, como aliás, nenhum dos grupos chegou. 

Segregando-se apenas o ano de 2011 do gráfico acima percebe-se claramente que 

conforme aumenta o porte do município diminui a média dos percentuais de compra no 

segundo ano da implementação. 

 

Figura 11 Média dos Percentuais de Compra da Agricultura Familiar por Porte dos 

Municípios (2011).  
FONTE: SIGPC/FNDE. IBGE. Elaboração própria 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

No primeiro ano após a sucessão municipal, no entanto, essa tendência 

desaparece e é até revertida, como pode ser observado no gráfico que apresenta isolados 

os dados do ano de 2013.  Além disso, é interessante notar que no ano seguinte, 2014, 

todos os grupos de municípios aumentam significativamente os percentuais médios. 
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Figura 12 Média dos Percentuais de Compra da Agricultura Familiar por Porte dos 

Municípios (2013).  
FONTE: SIGPC/FNDE e IBGE. Elaboração própria 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 
 

Tabela 4 Número de Municípios e Transferência Média do PNAE (2011-2014) por Faixa 

de População (em R$).  
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Ainda olhando para a divisão de municípios por faixas de população, podemos 

observar na tabela acima a distribuição de números de municípios e de valores médios 

Faixas de População 
Municípios do 

Banco 

Transferência 

Média por 

Munic. (R$) 

Transferência Total 

por faixa de Munic. 

(R$) 

Até 5 mil                 1.120            42.303      47.379.804  

de 5 a 10 mil                 1.104            91.216    100.703.457  

de 10 a 20 mil                 1.260          198.616    250.256.654  

de 20 a 50 mil                    942          446.604    420.701.375  

de 50 a 100 mil                    300          963.849    289.154.817  

de 100 a 200 mil                    139       1.713.704    238.204.875  

de 200 a 500 mil                      90       3.218.493    289.664.405  

mais de 500 mil                      37     12.141.930    449.251.445  

TOTAL 4992 -  2.085.316.836  
 FONTE: SIGPC/FNDE. IBGE. 
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recebidos do governo federal para realizar a compra da ‘merenda’. Observa-se que o 

peso dos municípios menos populosos no volume destinado pelo FNDE é reduzido. 

Como o repasse do FNDE às prefeituras é função do tamanho do alunado, quanto mais 

estudantes houver no município maior será o volume destinado à compra da agricultura 

familiar.  

Assim, mesmo os municípios de até 10 mil habitantes tendo saído na frente em 

termos de percentuais de compras, seu peso total no volume destinado à agricultura 

familiar é baixo e se reduz ao longo dos anos. Por outro, os municípios entre 20 e 50 mil 

habitantes, assim como os entre 50 e 100 mil, representam volumes significativos de 

compras em todos os anos analisados. A soma destes dois segmentos representa 41% 

das compras no ano de 2011, e ainda, 38,7% (2012), 38,4% (2013) e 38,2% (2014).   

É o que se vê no gráfico abaixo, que indica a participação de cada faixa 

populacional no total de recursos efetivamente comprados de agricultores familiares nos 

anos analisados. 
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Figura 13 Participação no total do volume financeiro gasto com compras da agricultura 

familiar segundo faixas populacionais dos municípios (%) (2011 - 2014).  
FONTE: SIGPC/FNDE. IBGE. Elaboração própria. 

 

 

Tabela 5 - Volume gasto pelos municípios segundo suas faixas populacionais (R$) (2011 - 

2014).  

 Porte Populacional 2011 2012 2013 2014 

Até 5 mil 6.290.492  8.479.377  7.889.593  12.280.633  

de 5 a 10 mil 12.570.894  16.958.291  16.773.824  24.459.082  

de 10 a 20 mil 29.779.047  39.131.911  39.767.130  61.282.002  

de 20 a 50 mil 46.554.922  66.837.823  79.346.044  106.804.801  

de 50 a 100 mil 31.582.445  43.124.301  62.329.470  82.822.240  

de 100 a 200 mil 20.773.006  32.188.978  42.953.426  56.437.979  

de 200 a 500 mil 24.584.942  40.745.968  57.688.304  71.977.887  

mais de 500 mil 18.534.255  36.331.297  62.528.929  80.234.964  

Total 190.670.003  283.797.946  369.276.721  496.299.588  
FONTE: SIGPC/FNDE. IBGE. Elaboração própria 
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A tabela acima traz os valores que deram origem ao gráfico anterior (Figura 12). 

Nela pode-se notar ainda a relevância dos municípios de 20 a 50 mil habitantes no 

volume total gasto, sendo em todos os anos a faixa populacional que mais recursos 

conseguiu destinar à agricultura familiar. No mesmo sentido, os municípios entre 50 e 

100 mil habitantes também apresentaram um volume expressivo estando em todos os 

anos acima dos volumes destinados pelas cidades com mais de 500 mil habitantes. Há, 

no entanto, uma diminuição gradual desta diferença o que poderia fazer prever que em 

2015 estes últimos municípios maiores já tendem a ter “ultrapassado” os primeiros.  

Em termos regionais, as diferenças de implementação das compras são bastante 

relevantes. Enquanto a média dos percentuais comprados na região sul já no ano de 

2011 chega a 27%, nenhuma das outras regiões chega a este percentual em nenhum dos 

anos seguintes. Tal situação pode ser explicada pela relevância que o segmento da 

agricultura familiar tem historicamente na região. A agricultura familiar conta com 

ampla visibilidade, emprega parcela significativa da população rural, é responsável por 

grande parte do PIB agrícola, conta com serviços de assistência técnica estruturados, 

movimentos sindicais e sociais organizados, entre muitos outros fatores de ordem 

política, econômica e social. Não surpreende, assim, um desempenho tão discrepante 

das demais regiões do país.  
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Figura 14 Média dos Percentuais de Compra da Agricultura Familiar por Região dos 

Municípios (2011-2014).  
FONTE: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

Em todas as regiões constatam-se tanto um movimento consistente de ampliação 

das compras, quanto uma redução dos percentuais no ano de 2013 seguido de uma 

recuperação bastante forte no ano seguinte. Apesar de apenas a região sul ter 

ultrapassado na média os 30% mínimos, os índices alcançados pelas demais regiões no 

ano de 2014 são indicativos de que a implementação está ocorrendo com força também 

em seus municípios.  

O destaque negativo no gráfico acima é a região nordeste. Apesar de ser a região 

com mais famílias agricultoras do país, teve um desempenho próximo ao da região 

centro-oeste, em que predominam as formas de agricultura mecanizadas voltadas para 

exportação e ao da região norte, com todas as peculiaridades e complexidades a ela 

inerentes, em especial as dificuldades logísticas para transporte da produção. 
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Olhando para o conjunto dos dados, percebe-se um conjunto de 539 municípios 

que declararam não ter adquirido nada da agricultura familiar em todos os quatro anos 

analisados. Além deles, um segundo grupo que variou de 1512 municípios em 2011 

para 566 municípios em 2014 não comprou nada em ao menos um dos quatro anos. O 

gráfico de área abaixo mostra a proporção de municípios em cada uma das faixas de 

compra. 

Figura 15 Distribuição dos Municípios de acordo com percentual de compras declarado. 

(2011-2014). 
Fonte: FNDE. Elaboração Própria 

 

De outro lado, os municípios que alcançaram a meta estabelecida pelo FNDE de 

30% ou mais dos recursos do PNAE, eram em 2011, 1304 e chegaram ao ano e 2014 em 

1961 municipalidades, ou 39% do total de nosso banco. Do total, 78% dos municípios 

analisados declararam no ano de 2014 terem efetuado compras da agricultura familiar.  
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Diante dos dados apresentados acima, percebe-se que a compra da agricultura 

familiar para o PNAE vem ocorrendo de forma consistente em municípios de todos os 

tamanhos e em todas as regiões do país. Em um espaço curto de tempo, entre a 

determinação legal para a compra da agricultura familiar, que começou a viger em 

2010, e o ano de 2014, já se pode perceber uma grande adaptação dos municípios em 

todas as faixas populacionais e em todas as regiões do país. Nossa hipótese principal, 

que enunciava que “como regra, os municípios aderiram à determinação federal” 

parece ter sido confirmada. Parece demonstrar, portanto, que o arranjo de política 

pública vigente no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que como vimos é 

marcado pela centralização na tomada de decisão, vem conferindo ao governo federal 

uma grande capacidade de coordenação da ação dos demais entes na execução.  

Conforme era nossa hipótese h1
32

, nos municípios menores a compra foi iniciada 

de forma mais rápida do que nos municípios médios e grandes. No entanto, passados os 

quatro anos do período de análise, nota-se que também os municípios com mais de 500 

mil habitantes vêm se adequando à diretriz federal, ampliando ano a ano o volume 

comprado e tendo ultrapassado, na média, o percentual de 20% do total repassado pelo 

FNDE. Dado o grande volume repassado para estes municípios maiores, estes 

municípios foram responsáveis pelas compras de mais de R$80 milhões no ano de 2014, 

representando aproximadamente 16% do total comprado neste ano. Assim, embora 

tenha efetivamente sido mais lenta a inclusão da agricultura familiar nos municípios 

maiores, os dados mostram que ela também ocorreu de forma crescente. 

Tendo sido, portanto, confirmada a relação inversa entre o porte do município e 

a agilidade para adesão à compras da agricultura familiar, decidimos isolar o fator do 

tamanho populacional e passar a olhar o comportamento dos municípios no interior das 

faixas populacionais médias. Dentre estas, o grupo dos municípios entre 20 e 100 mil 

habitantes mostrou-se o principal responsável pelo grande volume comprado nestes 

quatro anos analisados, conforme a figura 14, acima. Apesar de os municípios deste 

grupo não receberem individualmente um volume tão expressivo dos recursos do 

PNAE, estas municipalidades não são pequenas e são muito numerosas, representando 

1242 municípios de nosso banco, ou 25%. Somadas, as faixas de 20 a 50 e de 50 a 100 

                                                 

32
 h1 – a adesão terá sido tanto mais intensa quanto menores os entraves objetivos à execução 

das compras, em especial o tamanho do município e a presença de agricultura familiar organizada 
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mil habitantes são, também, responsáveis por 34% dos repasses do FNDE para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nestes municípios, a complexa logística 

inerente ao programa nas grandes cidades e a distância da agricultura familiar 

organizada não estão presentes. De outro lado, são municípios com burocracias em geral 

mais estabelecidas do que aqueles municípios com menos de 20 mil habitantes, 

denotando maiores capacidades institucionais para implementação da adaptação à 

diretriz federal. Por isso, nos municípios desta faixa populacional entendemos que os 

fatores endógenos que prejudicariam ou apoiariam a adaptação estão mais bem 

equacionados de forma que se poderá verificar com maior clareza a reação do nível 

local com relação à tentativa de coordenação centralizada federal. Assim, na próxima 

secção buscaremos olhar com maior detalhe para este grupo de municípios tentando 

compreender a dinâmica da implementação da compra. 

 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS DE 20 A 100 MIL HABITANTES 

Nesta segunda parte será analisada a implementação da compra da agricultura 

familiar em um conjunto restrito de 1242 municípios cuja população está entre 20 mil e 

100 mil habitantes. A escolha deste perfil de municípios teve como base o entendimento 

de que para poder avaliar uma política como esta seria útil isolar de alguma forma o 

fator populacional, uma vez que entendemos esta ser uma variável-chave por interferir 

tanto no volume e complexidade do fornecimento da merenda escolar quanto na 

presença e visibilidade da agricultura familiar. Municípios muito pequenos ou muito 

grandes tendem a ser extremos quanto à complexidade de realizar a compra, sendo mais 

difícil assim notar outros processos subjacentes à implementação da política, como a 

resistência a aderir a uma política em relação à qual não se pode negociar. Entendemos 

que neles não se poderia verificar tão claramente a tensão entre autonomia local e 

tentativa de coordenação que é parte de nosso objeto teórico.  

Além disso, como vimos na secção anterior, este grupo de municípios teve um 

papel bastante representativo na implementação da lei nos quatro anos analisados, sendo 

responsável por cerca de 40% do volume total de compras.  



90 

 

 

 

Para enriquecer nossa análise, decidimos incluir novas variáveis ao banco de 

dados, para incluir elementos que identifiquem a situação da agricultura familiar nestes 

municípios. Mesmo considerando que em municípios com este porte a agricultura está 

mais presente do que em municípios muito maiores, há uma enorme variação regional, 

não apenas em relação à presença da agricultura familiar, mas principalmente em 

relação ao acesso à terra, à água, às políticas públicas e ao mercado. Do Rio Grande do 

Sul ao Piauí, do Centro-Oeste ao Norte, não há apenas uma caracterização da 

agricultura familiar, mas inúmeras.  

Assim, partindo da base de dados de que já dispúnhamos, consideramos 

oportuno acrescentar algumas variáveis de caracterização para este conjunto de 

municípios. Em especial, observarmos a presença e força da agricultura familiar em 

cada um deles através das informações disponíveis o Censo Agropecuário 2006 e dos 

bancos de dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em especial quanto ao 

acesso ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

que concede crédito subsidiado aos agricultores familiares, quanto à presença de 

Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs), que configuram a principal identificação das 

famílias agricultoras, e quanto à presença de DAPs Jurídicas, que identificam as 

cooperativas e associações que reúnem agricultores e são os principais fornecedores do 

PNAE. 

As variáveis acrescentadas estão elencadas na tabela abaixo: 

Tabela 6 - Variáveis acrescentadas à análise 

Código da Variável Descrição da Variável Fonte 

DAPF DAP Familiar MDA 

DAPJ DAP Pessoa Jurídica MDA 

CONTR_PRON_P_D

AP 
Número de Contratos Pronaf por DAP MDA 

VMEDIOPRONAF Valor Médio dos Contratos Pronaf MDA 

 

Após isso, buscamos caracterizar o conjunto de municípios em relação à 

implementação da lei e em seguida iremos separa-los em conjuntos, ou “clusters”, que 

levem em consideração o grau de implementação da compra ao longo destes anos, para 

diferenciar dentro deste grupo os municípios que realizaram com mais intensidade e que 

os não realizaram a compra conforme determinado pelo FNDE. 
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4.3.1. PERFIL DA IMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS DE 20 A 100 MIL HABITANTES 

Como já apresentamos na secção anterior, os municípios desta faixa tiveram 

uma boa adesão à compra desde o início e crescente ao longo do tempo. 

 

Figura 16 Média dos Percentuais de Compra da Agricultura Familiar por Porte dos 

Municípios (2011-2014).  
FONTE: SIGPC/FNDE Elaboração própria 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

 

Na distribuição regional, predominam municípios do nordeste e do sudeste, 

sendo que a unidade federativa com maior número de representantes é São Paulo, 

conforme pode ser visto na tabela 7.  
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Tabela 7 Características dos Municípios entre 20 e 100 mil habitantes.  

Região UF 
N° de 

Munic. 

Média 

DAP 

Jurídica 

por 

Munic. 

Média de 

Percentual de 

Contratos 

Pronaf por 

DAP no 

Munic. 

Valor Médio 

dos Contratos 

Pronaf por 

DAP por 

Munic. 

(R$) 

Média das 

Compras da 

AF no 

PNAE 

(2011 a 

2014) 

Nordeste   481        2,04  12%   455,14  16% 

 

Bahia 142        3,87  14%    487,99  18% 

 

Pernambuco 85        1,15  13%    434,73  12% 

 

Ceará 78        0,77  9%    270,95  20% 

 

Maranhão 56        0,80  7%    369,85  11% 

 

Alagoas 35        1,94  16%    968,86  15% 

 

Paraíba 25        1,64  13%    456,94  18% 

 

R.Grande do Norte 23        1,48  12%    409,13  13% 

 

Piauí 19        2,58  13%    315,34  6% 

 

Sergipe 18        2,00  18%    560,96  23% 

Sudeste   364        1,38  15%    3.896,42  20% 

 

São Paulo 158        1,11  15%    4.708,59  17% 

 

Minas Gerais 144        1,25  18%    3.616,91  22% 

 

Rio de Janeiro 37        0,49  8%    1.494,12  16% 

 

Espírito Santo 25        5,08  14%    3.928,93  30% 

Sul   191        1,30  34%    9.016,35  29% 

 

Rio Grande do Sul 78        1,64  32%    9.441,12  36% 

 

Paraná 67        1,07  32%    8.343,64  21% 

 

Santa Catarina 46        1,07  38%    9.275,92  29% 

Norte   117        2,06  5%    1.168,40  15% 

 

Pará 71        1,68  4%    581,20  14% 

 

Amazonas 20        4,30  0%     64,17  14% 

 

Rondônia 14        1,57  14%    4.820,64  26% 

 

Tocantins 7        0,57  10%    2.362,09  13% 

 

Acre 3        2,33  16%    3.096,94  10% 

 

Amapá 1        2,00  0%          -    20% 

 

Roraima 1        1,00  3%    839,22  22% 

Centro-Oeste  89        1,29  12%   3.873,58  18% 

 

Goiás 43        0,95  12%    3.593,99  19% 

 

Mato Grosso 25        1,64  13%    5.193,69  16% 

 

Mato Grosso do Sul 21        1,57  10%    2.874,51  17% 

Total Geral 1242        1,68  16%   3.092,43  19% 

Fonte: SIGPC/FNDE; MDA; IBGE. 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 
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Quanto à presença e força da agricultura familiar, são municípios que tem uma 

participação relativamente maior em comparação com a média brasileira. Na tabela 

acima pode-se verificar, também, a discrepância no acesso ao crédito subsidiado do 

PRONAF por parte dos agricultores da região Sul. Na média de número de contratos 

por DAP familiar, o índice passa de 30%, chegando a 38% em Santa Catarina.  Também 

nos valores médios dos contratos do PRONAF em função das DAPs, a região supera em 

muito as demais. Nota-se que há alguma relação positiva entre o índice de Contratos 

Pronaf/DAP e a implementação da lei (conforme gráfico adiante). 

Interessante notar, também, que na região norte ocorrem as maiores 

discrepâncias entre estados. Se nas demais regiões em geral nota-se algum grau de 

padronização dos índices entre as unidades federativas, compondo um panorama interno 

mais coerente, no Norte, em alguns estados tem-se índices de Contratos Pronaf/DAP e 

de Valor Médio Pronaf/DAP equivalentes ou melhores que o Sudeste (como RO, TO e 

AC), ao passo que em outros estes indicadores são baixíssimos, como no Amazonas e 

no Pará. Os baixos índices nestes estados, no entanto, não se refletiram na baixa 

implementação da compra para o PNAE, como em outros estados. Uma hipótese a ser 

testada é que a compra da agricultura familiar é uma política mais simples e 

disseminada do que o acesso ao PRONAF, que demanda um projeto de crédito 

aprovado em instituições bancárias credenciadas. É possível que estes produtores 

estejam em condições de atender ao PNAE e consigam mobilizar seus municípios para 

realizar a compra, mas não tenham conseguido ainda ter acesso ao crédito altamente 

subsidiado do PRONAF, ou estejam acessando outros tipos de financiamento. Ao 

menos no caso do Amazonas a grande presença média de organizações com DAP 

Jurídica por município (elevadíssimo índice de 4,3 DAP J/ município) pode ser também 

um indício de organização destes grupos. 

Quanto à implementação da compra da agricultura familiar, entre todos os 

estados, os municípios do Piauí são aqueles que apresentam a menor média de compras 

da agricultura familiar, apenas 6%, seguido do Acre, quase o dobro (10%), ao passo que 

o Rio Grande do Sul teve uma média de 36%, a maior entre os estados. A região com o 

maior índice médio, como era de se esperar, é a região Sul, com 29%, seguida do 

Sudeste (20%) e Centro-Oeste (18%). 

No gráfico abaixo é possível notar alguma correlação entre o acesso ao Pronaf e 

a implementação da lei em cada um dos estados. 
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4.3.2. MÉTODO DE CLUSTERIZAÇÃO 
33

 

 Para realização da análise de clusters decidimos pelo método de clusterização 

“não hierárquica”. Este método é indicado para situações em que se tem um grande 

número de observações e em que se busca identificar conjuntos de observações 

semelhantes entre si, segundo as variáveis selecionadas. Através dele é possível definir 

o número de agrupamentos em que se quer separar o universo de observações e obter 

um índice de semelhança interna do cluster (“within cluster”) e um índice de 

dessemelhança entre clusters (“betwen cluster”). O método tem como pressuposto que 

todos os municípios deverão pertencer a um e apenas um dos clusters resultantes. Para 

realização da análise foi utilizada a função “K-means” do software “RStudio”.   

                                                 

33
 Agradeço à Eliana Lins pelo apoio na realização dos procedimentos de tratamento e 

clusterização dos dados no ‘RStudio’. 
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Figura 17 - Média de Compras da Agricultura Familiar (2011-2014) em relação à média de 

Contatos por DAP nos municípios.  
Fonte: SIGPC/FNDE e MDA. Elaboração própria 
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Partimos exatamente do mesmo banco de dados que já havia recebido tratamento 

para a análise anterior. Dos 4992 municípios foram excluídos os municípios com menos 

de 20.000 habitantes e com mais de 100.000 habitantes, pelos motivos já expostos. 

Sendo assim, restaram 1242 municípios para a clusterização. 

 

Procedimentos de clusterização 

 

A partir disso, foi efetuada a padronização das distribuições das quatro variáveis 

supracitadas (percentuais de compras da agricultura familiar nos anos de 2011 a 2014) 

que seriam utilizadas na clusterização, formando um banco que contivesse apenas tais 

variáveis e uma coluna de identificação com o código do município (IBGE - 7 

algorismos). Em seguida, foi utilizada a função kmeans do RStudio para um número 

inicial de diferentes sorteios a serem efetuados (atributo nstart) igual a cem. A função  

tem como pressuposto que o usuário deve determinar o número que considera adequado 

de clusters para que seja feita a distribuição. Para definir o número suficiente de 

agrupamentos utilizamos o método chamado de “elbow” (cotovelo) segundo o qual 

devem ser testados sucessivas quantidades de clusters para o conjunto de dados e em 

seguida plotar num gráfico que apresente no eixo x o número de grupos e no eixo y o 

índice de semelhança interna dos clusters. Como é de se esperar, quanto maior o 

numero de grupos, maior a semelhança entre os casos dentro de cada cluster.  

Foram assim testadas clusterizações para K=1 até K=15 (em que K representa o 

número de clusters) num intervalo abrangente. Notou-se que a variância intra-cluster 

(tot.withinss: total within-cluster sum of squares) diminuiu conforme o número de 

clusters aumentou, ao contrário da variância inter-cluster (betweenss: the between-

cluster sum of squares), evidenciando que um número maior de clusters resultava em 

observações mais semelhantes às de seu próprio cluster e maior dissemelhança entre 

diferentes clusters.  O resultado foi plotado no gráfico a seguir. 
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Da análise do gráfico e dos índices de variância, optou-se pelo número de quatro 

clusters (K=4). Esta é uma definição arbitrária, baseada na observação do momento em 

que passa a haver menor ganho explicativo para cada novo cluster incluído, mas que a 

nosso ver é capaz de contemplar a diversidade de experiências municipais na 

implementação da lei. Essa escolha levou em consideração também que já foi realizado 

um recorte populacional que selecionou 1242 municípios dos 4992 disponíveis.  

 

4.3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS CLUSTERS  

O resultado da clusterização não hierárquica resultou em 4 clusters divididos 

segundo a implementação da compra da agricultura familiar. Os dados de 

Figura 18 - Soma dos Quadrados dos Índices de Variância Interna em Função do Número de 

Clusters.  

Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração Própria. 
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implementação média da compra nos municípios de cada cluster foram plotados no 

gráfico abaixo. 

 

 

Figura 19 Implementação da Compra da Agricultura Familiar 2011-2014. Municípios 20 a 

100 mil hab. Organizados em Clusters.  
Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração Própria 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

 No gráfico é possível perceber claramente as diferenças no tempo e intensidade da 

adaptação dos municípios à regulamentação federal. No cluster 1 apesar de logo no 

primeiro ano a compra média já havia chegado aos 30% obrigatórios a intensidade foi 

reduzindo-se gradualmente ao longo do tempo, chegando a cair muito após a transição 

eleitoral de 2012-2013 e se recuperando no ano seguinte. Apesar de na média ter o 

segundo maior percentual (27%) dá a impressão de que o processo ainda não está 

totalmente consolidado nos municípios, sendo difícil prever o que poderia ocorrer nos 

anos seguintes.  

Já o cluster 2 é o “campeão” na implementação das compras da agricultura 

familiar. Logo no ano de 2011 seus municípios já estavam comprando em média quase 

40% do total repassado pelo FNDE. Nos anos seguintes este movimento acentuou-se 

ultrapassando em 2014 a barreira dos 50% e, presume-se, deve ter mantido esta rota nos 

anos seguintes.  
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O cluster 3 por sua vez é claramente aquele composto por municípios que não 

estão adaptando-se à regulação federal, seja por que não querem, seja por que não 

conseguem fazê-lo. Apesar dos percentuais muito baixos, no entanto, vão 

gradativamente comprando mais chegando ao último ano com cerca de 10% em média.  

Por fim, o cluster 4 possui um interessante movimento na implementação. 

Apesar de em 2011 estar em situação próxima à do cluster 3, intensifica a 

implementação ano a ano e chega a 2014 com quase 40% de compras médias da 

agricultura familiar, ultrapassando bastante a meta. 

Cluster 1: Pretos. Implementação rápida no início, mas que perde fôlego ao longo do 

período. 

Cluster 2:  Vermelhos. Implementação rápida e sustentada durante todo o período. 

Cluster 3: Verdes.  Volume muito baixo de compras durante todo o período. 

Cluster 4: Azuis.  Implementação lenta no inicio, mas que ganha força ao longo do 

período. 

Figura 20 - Distribuição geográfica dos municípios entre 20 e 100 mil habitantes segundo clusters. 

Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 
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Tabela 8 Características Gerais por cluster 

Cluster k 1 k 2 k 3 k 4 MÉDIA  

Número de Municípios 321 130 503 288  - 

População Média (Censo 2010) 38.344 40.563 38.978 41.427 39.548 

Transferência Média de 

Recursos do PNAE 2011 – 

2014. (R$) 

536.154 490.337 602.949 592.790 571.543 

Percentual Médio de Recursos 

gastos com Compras da 

Agricultura Familiar  

2011-2014. 

27% 46% 6% 21% 19% 

FONTE: SIGPC/FNDE. IBGE      

 

Das informações iniciais apresentadas nas tabelas acima verifica-se que o cluster 

mais numeroso em termos de municípios, o de número 3, ele é também aquele que 

obteve a menor média de implementação da lei nos quatro anos analisados, apenas 6%. 

Em contraste, o cluster de número 2 caracteriza-se como um grupo pequeno de apenas 

130 municípios, mas que obteve uma média de 46% nas compras ao longo do período. 

Um outro contraste interessante entre os dois é o fato de a média de recursos recebidos 

pelo cluster 3, o mais “problemático”, ser 22% superior ao recebido pelos municípios do 

k 2, apesar da população média ser menor. É possível que esta diferença tenha relação 

com uma maior presença de público nas creches, indígenas ou quilombolas, indicando 

uma situação demográfica diversa. 

Percebe-se também que sob as características apresentadas nas tabelas os 

clusters k1 e k4 são parecidos. Ambos têm cerca de 300 municípios (321 e 288, 

respectivamente), 27% e 21% de média de implementação das compras nos 4 anos 

analisados e com média de recursos recebidos situada entre os outros dois clusters. Em 

termos de população, não houve grande disparidade entre os clusters, até porque já 

havia sido feito um recorte populacional.  Da análise do gráfico nota-se que apesar dos 

clusters 1 e 4 serem semelhantes quanto à média comprada ao longo dos quatro anos, a 

dinâmica de implementação da lei nos dois foi bastante diferente, levemente decrescente 

no k1 e fortemente crescente no k4.   

Quanto à questão da força e presença da agricultura familiar nos municípios de 

cada cluster nota-se uma significativa variação. Como pode ser observado na tabela 
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abaixo, há correlação positiva entre o acesso ao PRONAF e a implementação da lei. No 

cluster de implementação mais rápida, número 2, a relação “PRONAF/DAP Física” é 

mais de 100% superior à média do cluster de pior implementação, k3, enquanto a média 

dos valores dos contratos no PRONAF é 53% superior. Nos outros dois clusters (1 e 4) 

ambos os índices são superiores aos do cluster 3. Por outro lado, quando se toma o 

índice de DAP/habitante os clusters 2 e 4 são os que tem os mais baixos índices, 

sugerindo que há uma correlação mais forte em relação à implementação da lei quanto 

ao acesso ao PRONAF do que quanto à mera existência de famílias portadoras de DAP 

no município.  

 

Tabela 9 Acesso ao Pronaf médio em municípios dos cluster 

Cluster 

Média de 

Valor 

Contratos 

Pronaf 

Média de 

Contr. Pronaf / 

DAP Física 

Média de DAP 

per capta 

Média de DAP 

Jurídica por 

município 

1 R$ 16.030,31 18,10% 4,8% 1,98 

2 R$ 22.315,73 25,96% 3,8% 2,39 

3 R$ 14.521,60 12,34% 4,6% 1,23 

4 R$ 17.963,96 14,31% 3,8% 1,81 

Média Geral R$ 16.525,57 15,71% 4,4% 1,68 

   Fonte: MDA 

   Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

Em relação às organizações econômicas da agricultura familiar (cooperativas ou 

associações de agricultores que detém a “DAP Jurídica”) outra correlação com a 

implementação é notada. No nosso ‘cluster campeão’, 2, existe na média 2,4 

organizações com DAP Jurídica em cada município. Este número cai nos demais 

clusters até chegar quase à metade no cluster de implementação mais problemática, 

número 3. 

Todas estas observações não são surpreendentes. Era de se esperar que a 

implementação fosse mais forte nos municípios com uma agricultura familiar pujante, 

que não apenas acessa a DAP familiar mas especialmente possui agricultores que 
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acessam o PRONAF e organizações com a DAP Jurídica, que são fortemente voltadas 

para o mercado do PNAE, como o aumento exponencial nas emissões de DAPs 

Jurídicas após a lei 11.947/09 sugere.  

Ou seja, é provável que as localidades que já tinham uma agricultura familiar 

mais organizada, que acessa as políticas públicas, tenham sido exatamente aquelas que 

implementaram a compra no PNAE com mais força. Olhando específicamente para cada 

um dos clusters percebe-se: 

 

Cluster 1  – de Implementação rápida no início mas que cai ao longo do período 

 

É o cluster que tem o maior percentual de famílias com DAP em relação à 

população total (4,82%). Considerando uma média de quatro pessoas em cada família, 

teremos na média expressivos 20% da população dos municípios como potencial 

beneficiária do programa. Possui, ainda, uma boa relação contratos Pronaf/DAP (18%) 

e um valor médio dos contratos Pronaf em R$16 mil. Em termos de presença percentual 

dos municípios de cada unidade da federação no cluster, destacam-se os estados do 

Espirito Santo (64%) e Sergipe (50%). Este percentual significa que, de todos os 

municípios capixabas entre 20.000 e 100.000 habitantes, 64% estão localizados neste 

cluster 1. As regiões predominantes são o nordeste e o sudeste. 

 

 

Figura 21 - Participação de cada região no total de municípios do cluster 1. 
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Cluster 2 – Implementação rápida e sustentada durante todo o período 

 

 Os municípios deste cluster apresentaram compra elevada desde o primeiro 

ano e se mantém elevada ao longo dos quatro anos. No estado de São Paulo, destacam-

se os municípios que tem presença de assentamentos da reforma agrária ou que são 

região típica de agricultura familiar como Registro, Promissão, Pres. Venceslau e Pres. 

Epitácio. Este cluster se caracteriza por ser o que detém o maior número de municípios 

com uma agricultura familiar pujante, como mostra o alto acesso ao Pronaf (relação 

contratos Pronaf/DAP é de 25%), alto número de organizações com DAP Jurídica por 

município (2,5), e alto valor médio dos contratos do PRONAF, R$22.315,73. 

Na média dos 4 anos analisados comprou 46% sendo que no último ano a média 

de compra dos municípios foi de impressionantes 53%. Dentre os municípios do Rio 

Grande do Sul contidos na faixa populacional analisada, 45% encaixam-se neste cluster. 

Em seguida vem os municípios de Rondônia, 35%, Santa Catarina, 24%, Espirito Santo, 

16% e Paraná, 15%. 

 

Figura 22 Distribuição geográfica dos municípios da região Sul segundo cluster.  
Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 

 

Predominam os municípios da região sul, seguidos dos da região sudeste. 
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Figura 23 Participação de cada região no total de municípios do cluster 2. 

 

Cluster 3 – Volume muito baixo de compras durante todo o período 

 

Os municípios deste cluster apresentaram muita dificuldade ou resistência em 

realizar a compra em todos os anos, com melhora gradual a medida que a análise avança 

no tempo. Em 2011, dos 503 municípios neste cluster, 390 (ou 77% dos municípios) 

compraram menos de 5%, dos quais 322 não realizaram nenhuma compra. Em 2014 

foram 213 municípios abaixo de 5%, dos quais 157 não realizaram a compra alguma.  

O cluster que reúne os municípios que tiveram a maior dificuldade para 

implementação da lei, tem como características a presença de um grande contingente de 

agricultores familiares em proporção da população (4,6% de DAP per capta) porém 

baixo acesso ao Pronaf (12% de taxa contratos/DAP), embora a média dos valores dos 

contratos existentes não seja tão abaixo dos demais clusters. 
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Impressionante notar que dos 19 municípios do Piauí na faixa populacional 

pesquisada, 16 encontram-se no cluster 3 (84%), como mostra o mapa abaixo. No Acre 

este percentual é de 67%, Pernambuco, 65%, Maranhão, 64%, Alagoas, 63% e Pará, 

56%, definem um perfil de municipalidades do Norte (48,7% deles) e Nordeste (49%). 

 

Cluster 4 – Implementação lenta no inicio, mas que ganha força ao longo do 

período. 

 

O cluster 4, por fim, reúne municípios que levaram mais tempo para iniciar o 

processo de compras, no entanto o fizeram de forma muito consistente ao longo dos 

anos. Ao contrário dos demais clusters em que foi mais nítida a correlação entre a força 

da agricultura familiar e a implementação das compras no PNAE, no caso do cluster 4, 

não está claro o que levou a este comportamento. Em 2011 teve implementação quase 

tão baixa quanto os municípios do cluster 3 ao passo que em 2014 comprou média 

apenas menor do que o cluster 2, “o campeão”, chegando a 40% na média. 

Figura 24 Distribuição geográfica dos municípios do Piauí segundo cluster. 
Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 
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Este não é um agrupamento que se destaca pela força de sua agricultura familiar, 

estando apenas na média dos demais em todos os aspectos que analisamos, logo não 

deve ser esta a razão que explica a demora inicial seguida da implementação consistente 

nas compras. É também o cluster com a maior diversidade regional dentre todos. Dentre 

os 89 municípios da região centro-oeste entre 20 e 100 mil habitantes, 31% estão no 

cluster 4. E dentre os 117 da região norte, 26%.  

Não está claro, portanto, o que explicaria o comportamento dos 288 municípios 

do cluster 4 em relação à compra da agricultura familiar. 

 

 

Figura 25 - Participação de cada região no total de municípios do cluster 4. 

 

4.4. A INFLUÊNCIA DA TERCEIRIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DAS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

Durante as entrevistas com gestores locais do PNAE uma nova hipótese 

explicativa para o processo de implementação foi aventada. A terceirização do 

fornecimento de refeições surgiu como um dos motivos que dificultariam a 

implementação da compra da agricultura familiar. A contratação de empresa para o 

fornecimento de refeições é um dos mecanismos encontrados pelas administrações 

municipais para solucionar as complexidades inerentes a um programa que oferta 

refeições para uma grande quantidade de escolares cotidianamente e que demanda uma 
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série de responsabilidades muitas vezes estranhas ao campo da educação. A 

terceirização possui, resumidamente, duas modalidades. Na primeira, os gêneros 

alimentícios são adquiridos pela prefeitura, através de licitação ou chamada pública, e 

são entregues à empresa contratada que cuida apenas do preparo e a oferta das refeições, 

preparadas nas próprias escolas ou em cozinhas piloto. Na segunda, uma empresa de 

refeições coletivas é contratada para realizar a compra dos insumos e também o preparo 

e oferta das refeições nas escolas. Segundo dados do FNDE, cerca de 5% dos 

municípios declararam utilizar alguma das duas modalidades nos anos de 2014 e 2015. 

 

Tabela 10 Presença da terceirização do fornecimento de refeições nos municípios que 

executam o PNAE.  

Houve contratação de empresa para o fornecimento de refeições nas escolas? 

 

2014 2015 

Não 94,50% 94,82% 

Sim 5,50% 5,18% 

Fonte: SIGPC/FNDE 

Para testar a possibilidade de influência da terceirização na implementação da 

compra da agricultura familiar, cotejamos os dados de implementação em relação aos 

municípios de cada um dos clusters. Percebe-se que no cluster 2, que teve a 

implementação mais forte e efetiva das compras da agricultura familiar, o índice de 

municípios que terceirizam o fornecimento de refeições é de apenas 1,54%. No cluster 

3, por outro lado, aquele que teve a maior resistência em implementar a compra da 

agricultura familiar, o índice de terceirização é de 7,36%. A lógica que correlaciona 

negativamente terceirização e compra da agricultura familiar não encontra respaldo, no 

entanto, no cluster 4, que mostrou um comportamento consistente embora lento e tem 

índice de terceirização alto, de 6,6%.  

 

Tabela 11 - Caracterização dos clusters segundo presença de empesas terceirizadas 

Cluster 1 2 3 4 

Municípios que contrataram empresas para fornecimento de 

refeições nas escolas 
17 2 37 19 

Total de Municípios 321 130 503 288 

Percentual em relação ao total (%) 5,30 1,54 7,36 6,60 
    Fonte: SIGPC/FNDE. 
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De qualquer forma, como pode ser verificado no gráfico abaixo, via de regra os 

municípios que terceirizam o fornecimento de refeições tiveram índices de compras da 

agricultura familiar significativamente mais baixos do que os que não o fazem. 

Figura 26 - Percentual Médio de Compras da Agricultura Familiar em Relação à 

Contratação de Empresa Terceirizada. 1242 municípios de 20 a 100 mil habitantes. 2014.  
Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

 

Em uma análise do banco completo com 4992 municípios, percebemos que a 

ocorrência de terceirização na execução do PNAE aumenta conforme aumenta o porte 

das localidades. Dos 1120 municípios com menos de 5 mil habitantes, apenas 2,95% 

declararam terceirizar. Já entre os 37 municípios com mais de 500 mil habitantes, 

35,14% afirmaram contratar empresa para o fornecimento de refeições. É certo que em 

municípios muito grandes em geral há combinação de formas de gestão e a resposta 

binária (sim/não) para a pergunta formulada pelo FNDE pode esconder uma realidade 

mais complexa. No município de São Paulo, por exemplo, convivem diversas 

modalidades de compra, fornecimento e preparo em sua ampla rede. Ainda assim, o 

aumento da terceirização conforme aumenta o porte dos municípios parece ser um 

padrão.  
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Figura 27 - Taxa de Terceirização do Fornecimento da Alimentação Escolar em 

Função do Porte (%). 4992 municípios.  
Fonte: SIGPC/FNDE, IBGE. Elaboração própria. 

 

Mais relevante do que este aumento progressivo é a clara influência da 

terceirização na taxa de adaptação dos municípios à legislação federal sobre compras da 

agricultura familiar, sugerindo que talvez haja uma correlação negativa entre a 

terceirização do fornecimento dos municípios e a capacidade de coordenação federal na 

política pública. No gráfico abaixo a diferença de aquisição de gêneros da agricultura 

familiar em municípios em que há terceirização em relação àqueles onde não há, na 

faixa dos 100 a 200 mil habitantes. 

 

Figura 28 Percentual Médio de Compras da Agricultura Familiar em Relação à 

Contratação de Empresa Terceirizada. 137 municípios entre 100 e 200 mil 

habitantes. 2014.  
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Fonte: SIGPC/FNDE. Elaboração própria. 

Nota: Os valores referentes ao desvio padrão estão detalhados no Anexo C. 

4.5. CONCLUSÃO  

Pelo que pudemos verificar olhando para os dados sobre a implementação da 

compra da agricultura familiar pelos municípios brasileiros entre 2011 e 2014 percebe-

se que como regra geral a determinação do FNDE vem sendo implementada de forma 

crescente em municípios de todos os portes de todas as regiões do país. O número total 

de municipalidades executando a compra em algum percentual vem crescendo e chegou 

a 2014 abarcando 77% do total, dos quais 39% alcançam ou superam o mínimo previsto 

pela lei federal
34

. 

Os municípios menores tiveram mais agilidade para reagir à determinação do 

FNDE e já nos primeiros anos alcançam altos percentuais de compra, confirmando 

assim uma de nossas hipóteses de trabalho. Já os municípios grandes, com mais de 500 

mil habitantes, embora tenham realmente demorado mais a iniciar as compras – em 

concordância com nossa hipótese – tem alcançado um crescimento consistente ao longo 

dos anos e já tem percentuais médios tão altos quanto qualquer outro grupo. 

De modo geral, mesmo em municípios de porte pequeno ou médio, como 

aqueles entre 20 e 100 mil habitantes, a presença e organização da agricultura familiar 

expressa principalmente pelo número de organizações portadoras de DAP Jurídica e de 

acesso ao Pronaf, possui correlação positiva com a implementação mais consistente da 

lei. Existem, no entanto, municípios que mesmo contando com uma presença forte de 

agricultura familiar organizada não estão implementando as compras. Existem, também, 

municípios que sem a presença organizada da agricultura familiar estão realizando 

compras.  

Concluímos, assim, que apesar de o tamanho do município e a pujança da 

agricultura familiar local serem fatores correlacionados a mais intensa implementação 

da compra, não são os únicos determinantes. Por isso, para a realização das entrevistas 

com gestores municipais, buscamos municípios que, a despeito de terem presença de 

agricultores familiares, organizações com DAP Jurídica e de terem entre 20 e 100 mil 

                                                 

34
 Percentuais baseados em 5430 municípios, que entregaram prestações de contas ao PNAE 

referente a 2014 e cujo percentual de compra da agricultura familiar não superou 100%. 
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habitantes, tiveram fraca adesão à compra da agricultura familiar, pertencendo ao 

cluster 3. Buscamos assim aqueles municípios que em tese deveriam ter as condições 

para realizar a compra sem maiores dificuldades, mas que não conseguiram ou optaram 

por não a realizar. 

Um relevante achado dos dados quantitativos, cuja hipótese surgiu de uma 

observação em campo durante as entrevistas com os gestores, é da correlação negativa 

entre a terceirização do fornecimento da alimentação escolar e os mais baixos níveis de 

implementação das compras. Em média um município que adota algum grau de 

terceirização apresenta percentuais de compras 30% menores do que aqueles que não o 

fazem. 

No próximo e último capítulo, portanto, apresentaremos os resultados das 

entrevistas com estes gestores bem como uma análise que buscará integrar o debate 

teórico sobre coordenação de políticas públicas no federalismo e o arranjo institucional 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar com os dados da implementação da lei.  
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5. ENTRE CHICOTES E CENOURAS ORGÂNICAS: COERÇÃO, 

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PNAE  

5.1. INTRODUÇÃO  

A execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política 

pública cuja responsabilidade é compartilhada entre União, estados e municípios. O 

arranjo atual da política é fruto do processo de descentralização que marcou as relações 

federativas brasileiras no período da redemocratização. No entanto, no mesmo sentido 

de outras políticas, após um período de menor protagonismo, o Governo Federal vem 

aumentando sua presença na coordenação do PNAE, através de decisões do Conselho 

Deliberativo do FNDE. Estados e municípios, as chamadas Entidades Executoras do 

programa, não dispõe de qualquer fórum federativo no qual possam participar da 

discussão dos rumos do PNAE.  

Assim, se por um lado temos um arranjo de política pública tipicamente 

cooperativo, sob a égide da competência comum estabelecida na Constituição e 

marcado pela interdependência entre os entes para execução do programa, a inexistência 

de arenas de negociação para as decisões do programa reduz a possibilidade de 

acomodação dos interesses e aproxima a sua gestão de um modelo mais centralizado, 

que parte de uma lógica de dependência e hierarquia entre as esferas federal, estadual e 

municipal.  

Neste último capítulo, pretendemos compreender e explicar como ocorreu a 

utilização de mecanismos de coordenação federal no programa e em que medida os 

elementos de cooperação e coerção estiveram presentes na implementação da política de 

compras da agricultura familiar. 

  

5.2. CHICOTES: HIERARQUIA, DEPENDÊNCIA E COERÇÃO 

Há certamente um elemento centralizado na forma de decisão e coercitivo na 

relação entre o Governo Federal e os estados e municípios na operacionalização do 

PNAE. A totalidade das regras do programa é definida pelo Conselho Deliberativo do 
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FNDE que não conta com nenhum tipo de participação de fora do Ministério da 

Educação, muito menos de fora do executivo federal. Esta situação de hierarquia na 

produção da política pública teve reflexos na forma como foi implementada a compra 

da agricultura familiar. 

É bem verdade que tendo sido derivada de uma Medida Provisória convertida 

em lei pelo Congresso Nacional, a obrigação de gastar no mínimo 30% dos recursos 

federais em produtos da agricultura familiar teve o aval de ambas as casas legislativas, 

nas quais há representação dos estados. No entanto, nem só de leis são feitas as políticas 

públicas. No processo de regulamentação das compras através das resoluções do 

CD/FNDE, poderia ser definida um grau maior ou menor de autonomia aos municípios 

quanto a como implementar a obrigação legal. Da mesma forma, poderia haver maior 

ou menor negociação com os entes federativos sobre o conteúdo da regulamentação. 

Uma demanda frequente que surgiu durante a implementação, por exemplo, foi a de que 

o percentual de 30% não fosse cobrado imediatamente para o ano de 2010, mas 

houvesse uma gradação a partir de patamares menores até chegar aos 30% depois de 

alguns anos. 

Assim, entende-se que no arranjo atual do PNAE encontramos as características 

de uma descentralização do tipo “consolidação” (conforme Beer, 1988 apud Almeida, 

2005
35

), ou seja, existe a transferência da atribuição de implementar a política para um 

nível sub-nacional, mas a definição em relação aos grandes marcos que a regulamentam 

não está sob escrutino dos municípios e estados. Se nos anos entre 1994 e 1998 quando 

ocorreu a descentralização da execução dos recursos esta característica não esteve 

explícita, apesar de já estar presente, com a implementação do artigo 14 da lei 

11.947/09 foi acentuada a posição centralizadora do plano federal quanto à 

normatização do PNAE. 

Esta posição fundamenta-se na lógica de que os recursos repassados pelo FNDE 

para o PNAE seguem sendo recursos exclusivamente federais, sob os quais Brasília 

manteria poder absoluto mesmo que a execução seja descentralizada. A consequência 

previsível desta lógica é que, caso as regras do Conselho Deliberativo do FNDE não 

sejam seguidas, haverá corte dos repasses. 

                                                 

35
 BEER, S. 1998. Introduction. In : CONLAN, T. New Federalism – Intergovernmental Reform 

from Nixon to Reagan. Washington, D. C. : The Brookings Institution. 
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Ao entrevistar os gestores municipais do Programa de Alimentação Escolar é 

nítida a potencial ameaça de corte dos recursos como sanção no caso de 

descumprimento das regras. Uma grande parcela dos municípios tem nos recursos 

federais a fonte exclusiva de orçamento para alimentação escolar. E, ainda que uma 

parcela de municípios mais abastados não dependa exclusivamente dos recursos federais 

para o Programa, em todos os casos os repasses significam recursos importantes. 

Nunca ninguém veio perguntar se a gente estava gostando ou não [de 

ter que comprar da agricultura familiar]. A gente, na realidade, é 

obrigado a se adaptar. Este ano a gente vai informar que não houve 

compra porque ninguém apareceu [...]. Não passamos incólumes. 

Chegamos até a comprar do Rio Grande do Sul. Então a gente acabou 

se adaptando, mas nunca ninguém veio perguntar pra a gente, de 

forma oficial. (Entrevista com Gestor Municipal de um município 

paulista) 

 

Há ainda uma percepção de uma distância muito grande entre o município e 

Brasília. Quando perguntados em que o FNDE ajuda na implementação do PNAE, não 

apenas os relatos são de distância, mas também de autonomia, nos termos abaixo. 

Transfere o recurso e pronto. Não existe nada além disso. Não tem 

relação. Não tem o contato. As vezes a gente precisa de uma 

informação não sabe nem pra quem ligar. Aquele [0800] 616161, lá... 

tem que deixar pra um dia com muita paciência [...] você fica 

passando de um de outro. Quando chega na pessoa certa ela até 

resolve, mas o difícil é chegar. [...] E na verdade a gente não precisa 

de grandes contatos. (Entrevista com Gestor Municipal) 

  

Se tomarmos a visão matricial de Daniel Elazar e a ênfase que o autor da para a 

barganha entre os entes federativos como lente para compreender as relações entre 

Governo Federal e municípios na implementação do PNAE, parece-nos claro que a 

cooperação para implementação da compras é obtida em meio a um contexto de 

dependência, aproximando-se de uma “cooperação coercitiva” (ELAZAR, 1994 apud 

GRIN, 2016
36

). Alguns executores de maior peso, como as secretarias estaduais de 

educação e as secretarias de educação de algumas capitais desfrutam naturalmente de 

maior trânsito e conseguem ser ouvidas, mas este é um processo descontínuo, 

                                                 

36
 ELAZAR, D. J. Federalism and the way to peace. Kingston: Institute of Intergovernmental 

Relations, Queens University, 1994. 
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pessoalizado, não institucional. Como disse um responsável pelo programa do nível 

federal:  

 

O feedback que a gente tem do ponto de vista da institucionalidade, do 

arranjo federativo, é puramente de questionamentos, esclarecimentos, 

por exemplo, o Estado de São Paulo tem vários questionamentos sobre 

as nossas regras de alimentos restritos, proibidos [...]. E aí entra num 

debate bem tecnicista. Mas isso nos municípios mais estruturados. 

Nos demais, quando ficam sabendo [das mudanças], levam aquele 

tempo para acolher. Mas a gente nunca recebeu um questionamento 

sobre a legalidade disso ou daquilo. Não há um enfrentamento. A 

relação acaba sendo muito "top-down" mesmo. Baixou a regra, 

cumpra-se. Não está satisfeito, paciência. (Entrevista com Gestor 

Federal) 

 

Em parte, esta situação deriva, segundo alguns relatos, de um desinteresse 

mesmo das principais entidades de representação dos executores, UNDIME e 

CONSED, em relação ao PNAE. Segundo esta visão, a pauta da alimentação escolar 

teria pouco espaço na já cheia agenda da educação, do ponto de vista do debate público, 

e também teria menos visibilidade e interesse dos gestores municipais quando 

comparada a investimentos em infraestrutura e outras pautas mais fortes eleitoralmente. 

Mesmo em relação à implementação da compra da agricultura familiar, onde foi 

instituído um comitê consultivo com a presença de UNDIME e CONSED que poderia 

ser um espaço para avançar na direção de uma maior governança do programa que 

incluísse os executores, a participação das entidades não foi expressiva. 

A interlocução do FNDE com a UNDIME e com o CONSED 

normalmente se dá para temas que são muito mais interessantes para 

esses atores, que são as questões de obras, a discussão da Base 

Nacional. Então a alimentação não tem muita chance nessas agendas. 

[...] O [debate sobre a implementação do] artigo 14 é o único que eu 

vejo que houve mais participação, mas não dos gestores, dos 

movimentos e da sociedade civil. A Undime e o Consed não eram 

assíduos nesse debate. (Entrevista com Gestor Federal) 

 

Mas, no entanto, há interdependência. Não são apenas os municípios que 

precisam dos recursos federais, o governo Federal depende também da ação municipal. 

Os municípios são peça chave da implementação do PNAE e sem eles o programa teria 

grande dificuldade de rodar. Por que, então, esta posição estratégica não é utilizada 

pelos municípios para negociar e se fazerem ouvir junto ao FNDE? Uma das respostas 



115 

 

 

 

pode passar pelo fato de que o PNAE não é o único vínculo de relações entre 

municípios e FNDE. Assim sendo, o que é uma aparente relação hierárquica é, na 

verdade, um dos lados de uma negociação mais ampla, que envolve outros programas e 

recursos. Um dos entrevistados que faz a gestão do programa no nível do município 

mencionou esta situação, em relação ao governo do estado, que tem interesse que os 

municípios assumam a alimentação escolar das escolas estaduais em troca do repasse da 

verba federal somada a uma complementação. 

Os prefeitos podem romper com o governo estadual, mas é um 

processo traumático. Tanto que a Seduc investe muito esforço para 

convencer os municípios a aderirem [à municipalização da merenda]. 

Mas esforço não é dinheiro, né? Eles falam: ‘olha, nós somos 

parceiros em um monte de coisas...’ aí cada um entende como quer as 

entrelinhas.  (Entrevista com Gestor Municipal) 

 

Outra chave que pode explicar a aceitação dos municípios das regras desenhadas 

de forma centralizada pelo PNAE deriva de um entendimento não assumido, mas 

corrente entre os técnicos federais do programa, de que cumprir o conjunto de 

exigências do FNDE em sua totalidade é praticamente impossível aos municípios.  

Havendo excesso de regras a serem cumpridas, não é possível exigir o cumprimento de 

todas à ferro e fogo. Assim, se por um lado o FNDE mantém-se numa postura coercitiva 

em relação aos municípios, reservando a si a possibilidade de, em tese, cortar os 

recursos do PNAE, a aplicação destas regras acaba sendo flexibilizada e apenas os 

descumprimentos considerados mais graves e em que não há espaço legal de 

discricionariedade dos gestores, é que dão causa ao corte de recursos. Estes casos 

seriam: i) a não prestação de contas ao final do exercício; ii) não instituição do 

Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e iii) o não cumprimento do objeto, que é o 

fornecimento de alimentação. Haveria, portanto, flexibilidade e uma negociação 

implícita. 

Kate Abreu, ao investigar a implementação da lei em três municípios de pequeno 

porte afirma, neste sentido: “por meio da análise da atuação dos órgãos de controle 

institucional, até 2013, sugere-se que não há um modo de agir que vise punir os 

municípios que não realizam a compra orientada” (ABREU, 2014, p. 141). 

Os gestores municipais entrevistados mostram que de alguma forma 

compreendem este “jogo de faz-de-conta” em que uma parcela das regras é inegociável 
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ao passo que outra deve ser cumprida “na medida do possível”. Entendem que, embora 

haja muitas regras, o FNDE é parcimonioso em sua aplicação.  

O exemplo clássico é exatamente o da compra da agricultura familiar. Como foi 

demonstrado no capítulo anterior, mesmo após 5 anos da obrigatoriedade de comprar os 

30% mínimos um conjunto de 1512 municípios não havia chegado nem a 5%, enquanto 

cerca de 10% dos municípios não comprou nem R$1,00 em nenhum dos quatro anos 

analisados. Mas o FNDE não cortou os recursos e dificilmente teria condições políticas 

de fazê-lo nos municípios que não justificassem adequadamente o porquê de não 

realizarem a compra. Em verdade, o FNDE tem uma dificuldade enorme mesmo de 

acompanhar a parte contábil das prestações de contas, que dirá de avaliar, por exemplo, 

se as Chamadas Públicas consideraram adequadamente ou não a sazonalidade da 

produção local. Logo, o pedido frequente dos municípios ao início da obrigação legal de 

que a compra dos 30% não fosse cobrada desde o primeiro ano, mas que fosse 

estabelecida um percentual gradativo, ainda que não tenha sido aceita normativamente, 

na prática é o que vem acontecendo. E mesmo que nenhum município tenha sido punido 

por não comprar, em sua maioria, as prefeituras vem ampliando as compras ano a ano. 

Faz parte do “acordo” implícito em que as prefeituras obedecem, na medida do possível, 

e o FNDE não pune, exceto em casos graves. 

Um dos problemas desta situação implícita – em contraposição a uma pactuação 

estabilizada em um normativo do programa – é que outros atores da política, em 

especial os do sistema de controle, como o Ministério Público, a Controladoria Geral da 

União (CGU) e o Tribunal de Contas da União podem, em tese, exigir a qualquer 

momento uma postura mais firme e punitiva do FNDE, ampliando assim a insegurança 

de gestores federais e municipais e retirando a decisão sobre a política pública dos 

órgãos que a estão formulando, passando-a ao sistema de controle. 

Outro problema desta situação é que não permite ao FNDE, por exemplo, 

conceder benefícios aos municípios que estejam se adaptando mais rapidamente, ou 

comprando da própria localidade, uma vez que estão apenas cumprindo uma obrigação. 

Assim municípios que se esforçam para obedecer e os que não o fazem acabam 

recebendo o mesmo tratamento (não serem punidos), enfraquecendo assim a 

possibilidade de uma indução federativa mais flexível. 

 

5.2.1. NOVOS ATORES DISPUTAM O ESPAÇO DO PNAE 
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Além da dinâmica interna no campo da educação e a relação entre FNDE e 

municípios, outra dinâmica ajuda a explicar o êxito na implementação da lei. A entrada 

em cena de novos atores para disputar o espaço da política de alimentação escolar: os 

atores do mundo rural.  

O processo de criação da obrigação de compras no PNAE foi antecedido pelo 

sucesso de outro programa de compras públicas administrado pelo Governo Federal em 

parceria com estados e municípios, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. 

Lançado em 2003 no contexto do Programa Fome Zero, previa em sua modalidade de 

Compra com Doação Simultânea que agricultores e cooperativas teriam seus produtos 

adquiridos com recursos federais e deveriam entrega-los a instituições de assistência 

social, como asilos e creches nos municípios.  O PAA, em especial na modalidade da 

Compra com Doação Simultânea, possui um interessante desenho em que o mesmo 

recurso federal consegue, simultaneamente, atender à necessidade de alimentos de uma 

parcela da população em situação de insegurança alimentar e também estimular a 

produção de alimentos por agricultores familiares que estejam próximos a esta 

população. Desta forma, ao resolver um problema emergencial (a insegurança alimentar 

cotidiana), apoia a resolução de um problema estrutural (a ampliação da produção e da 

disponibilidade de alimentos próximos a estes consumidores). Tudo isso com o apoio 

das prefeituras que se encarregam da logística de entregas em troca de receberem os 

alimentos para suas instituições de assistência social e, inclusive, escolas. O sucesso do 

programa garantiu, além da ampliação expressiva de recursos ano a ano, uma 

aproximação entre os produtores rurais e outras áreas do executivo municipal além das 

secretarias de agricultura.  

A partir da experiência do PAA, também, houve a formação de uma coalizão de 

instituições federais e estaduais, movimentos sociais ligados à reforma agrária e ao 

desenvolvimento rural e organizações e conselhos ligados ao campo da segurança 

alimentar e nutricional que já vinham participando organizadamente das discussões a 

respeito das compras públicas e que tiveram papel fundamental na inclusão das compras 

para a agricultura familiar na lei 11.947/09. Assim, a política de alimentação escolar, 

que não vinha recebendo maior atenção dos atores organizados do campo da educação, 

de alguma forma insulada na autarquia que executa programas do MEC, passou a ser 

disputada por um conjunto organizado e combativo de atores tanto do poder público 

quanto da sociedade civil. Juntos, movimentos do desenvolvimento rural e da segurança 
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alimentar formaram uma coalização que esteve na linha de frente da promoção da 

implementação da nova regra no PNAE.  

Estes atores, após conquistar a alteração legal que incluiu a cota de 30%, 

direcionaram sua ampla rede para garantir a implementação da lei. Uma parte principal 

deste esforço era convencer os gestores municipais de que: i) havia agricultores aptos no 

município ou região para fornecer ao programa com qualidade e regularidade; ii) os 

cardápios locais deveriam ser reformulados para adequar-se a esta produção; e iii) se a 

lei dos 30% não fosse cumprida poderia haver corte dos recursos da alimentação 

escolar. 

Apesar desta rede não deter poder formal de fiscalização sobre os municípios em 

relação ao PNAE, ela foi capaz de realizar ampla mobilização, por exemplo, junto aos 

próprios agricultores interessados em que as prefeituras lançassem as chamadas públicas 

e iniciassem as compras. Diante do frequente argumento de gestores da educação de que 

“não tem agricultura familiar no meu município” a presença demandante dos 

agricultores e a existência de doações de alimentos advindas do PAA para os 

municípios eram utilizados como instrumentos de pressão sobre os prefeitos:  

Nas reuniões, nós chamamos o pessoal [agricultores] aqui e dissemos 

pra eles: ‘olha vocês digam pras prefeituras, que todo esse alimento 

que está chegando para doação é produzido lá dentro e que se não sair 

a chamada pública, esse município aqui do lado está fazendo, eu corto 

a doação aqui e entrego tudo que vocês produzirem pra esse município 

aqui do lado’. (Entrevista com gestor do PAA) 

 

 Além disso, esta coalizão manteve uma pressão constante sobre o FNDE para que 

este endurecesse com os municípios que não estavam realizando as compras ou ao 

menos lançando chamadas públicas. A cobrança era para que houvesse ameaça de corte 

de recursos ou o bloqueio de uma parcela dos recursos, que somente poderia ser 

utilizada para compra de agricultores familiares. Esta pressão mantém-se, como mostra 

uma das entrevistas com um gestor representante deste grupo. 

A gente tinha uma presença muito distante do FNDE e uma ausência 

de encaminhamento sobre o que aconteceria com a prefeitura caso não 

comprasse. Há quantos anos existe a lei e tinha prefeitura que ainda 

não comprava. Não acontece nada? [...] O cara que é prefeito não 

recebe nenhuma punição? Faltam formas de fazer cumprir a lei. [...] 

Nunca decidiram qual seria a consequência de uma prefeitura passar 6 

anos sem comprar? [...] É difícil né?  (Entrevista com gestor de 

representação estadual de órgão federal) 
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Um dos indicadores da entrada deste campo no debate sobre o programa de 

alimentação escolar é a frequência com que o PNAE passa a aparecer nas pautas do 

“Grito da Terra” e de outras pautas de reivindicações dos movimentos sociais agrários. 

Na pauta do Grito da Terra de 2013 havia a demanda de “Ampliar e fortalecer a equipe 

interna do FNDE que trata do processo de compra de alimentos da agricultura familiar”. 

Já na pauta da Fetraf (Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura Familiar) entregue ao MDA em 2014 lia-se a seguinte demanda no item 18: 

“Cumprimento da lei que assegura a aquisição de no mínimo 30% da merenda escolar 

(PNAE), através de produtos da Agricultura Familiar”.  

 Em resumo, havia um grupo grande e organizado, de dentro e de fora dos 

governos estaduais e federal, atuante em todo o território nacional interessado na 

implementação da lei pressionando os prefeitos e pressionando o FNDE para que 

pressionasse os prefeitos. 

5.3. CENOURAS ORGÂNICAS: INTERDEPENDÊNCIA, NEGOCIAÇÃO E COOPERAÇÃO  

Apesar de o marco institucional geral do PNAE estar ainda calcado numa 

estrutura que não prevê espaços de negociação, e de frequentemente os atores 

interessados na efetivação da compra terem se utilizado de um discurso ou ferramental 

de estilo hierárquico, o processo de implementação da compra da agricultura familiar 

foi também balizado por estratégias que buscavam fortalecer o convencimento e a 

participação das demais esferas. Afinal, a compra dependia de uma alteração nas 

práticas cotidianas da administração municipal. Os procedimentos de compras deveriam 

ser precedidos de uma pesquisa sobre o que é produzido da região, seguida da inclusão 

destes produtos no cardápio elaborado pela nutricionista, além do convencimento de 

uma burocracia local formada pelos tradicionalmente insulados setores jurídicos e de 

compras dos municípios e, principalmente, deveria haver disposição em compreender as 

necessidades e complexidades de um novo público, até então distante dos setores de 

compras e da área da educação. As famílias agricultoras passaram a ocupar uma dupla 

posição: ao mesmo tempo em que eram fornecedoras de produtos para a prefeitura, 

eram também de beneficiárias de uma política de desenvolvimento local. Deveria, 

portanto, haver junto aos gestores municipais algum grau de incentivos e 

convencimento, para além dos chicotes. 
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A própria lei 11.947/09, ao estipular a cota mínima de 30% para produtos da 

agricultura familiar, previu justificativas válidas e genéricas para os gestores que não 

realizassem as compras, como o inciso II, do artigo 14: “II - inviabilidade de 

fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios”. Logo, os gestores locais 

possuíam mecanismos legais para forçar a permanência no modelo de compras antigo. 

Apenas a coerção não seria suficiente e a sensibilização e o apoio técnico cumpriram 

um papel fundamental. 

Além disso, a abertura de mercados de compras públicas para a agricultura 

familiar não é um movimento que o PNAE inaugurou. Como já dito, no campo das 

políticas públicas foi precedido no Brasil pelo Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) lançado pelo governo federal em 2003 entre as estratégias de combate à fome. 

Mesmo antes do PAA, já existiam experiências municipais no sentido de incluir a 

agricultura local, como no município de Cabo Frio (RJ). A mudança no PNAE insere-

se, assim, em um contexto de fortalecimento da ideia de utilização das compras públicas 

para apoiar as cadeias curtas de produção e consumo, a cadeia dos orgânicos e o apoio a 

grupos específicos como quilombolas, assentamentos, etc. 

Neste contexto, após a inclusão da agricultura familiar no PNAE em lei de 2009, 

muitos estados aprovaram seus próprios programas de compras públicas, como foi o 

caso de São Paulo (Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS, 

criado em 2011), Distrito Federal (Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - 

PAPA-DF, de 2012), Rio Grande do Sul (Compra Coletiva, de 2012), Minas Gerais 

(PAA Familiar, de 2013), Mato Grosso (PEAF, de 2015)
37

,  entre outros sendo criados 

em Santa Catarina, Bahia, Maranhão e Goiás. Estados e municípios vem também 

aprovando legislações para aumentar a presença de alimentos orgânicos na alimentação 

escolar. Internacionalmente o modelo do PAA e do PNAE foi apresentado pelo Brasil 

como um caso de sucesso no combate à fome e à desnutrição e o Programa Mundial de 

Alimentos criou em 2008 o programa “Purchase for Progress” (P4P) no âmbito do qual 

realiza compras de pequenos agricultores nas regiões onde atua. 

                                                 

37
 O PPAIS, de São Paulo, tem como principal foco a compra institucional para as unidades 

prisionais do estado. O PAPA-DF tem uma pauta ampla de compras da agricultura familiar, 

atendendo inclusive o Jardim Zoológico. O PEAF/MS (Programa Estadual de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar) criou a obrigação de que “no mínimo 20% dos alimentos 

adquiridos pelo Estado para atender as cinco unidades socioeducativas e 59 penitenciárias de 

Mato Grosso” venham de agricultores familiares. 
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Esta repercussão demonstra que a criação da obrigação de comprar da 

agricultura familiar no PNAE só foi possível porque estava em sintonia com ideias-

força ligadas à valorização da alimentação saudável, da proteção do meio ambiente e da 

valorização do pequeno produtor e que tiveram um papel ao ‘convencer’ os municípios 

a participar da inovação.  

No âmbito do FNDE, a principal iniciativa de criar um ambiente de cooperação 

na implementação da lei foi a criação de um Comitê Consultivo com a presença de 

membros da UNDIME, do CONSED, do CONSEA e de movimentos sociais para 

discutir a implementação da lei e de um Comitê Gestor, com a presença de MDA, MDS, 

CONAB, Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Nos Comitês as alterações na 

regulamentação do artigo 14 eram o assunto principal e foram o objeto da grande 

maioria dos encontros. No entanto, as reuniões eram esparsas e com periodicidade 

indefinida, não havia a produção de uma pauta conjunta ou a redação de atas detalhadas. 

No Comitê Consultivo, como já foi dito, a participação dos atores representantes dos 

municípios e estados, Undime e Consed, não era assídua.  

Já no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, maior interessado no 

sucesso da política, foi desenvolvido um plano estratégico para apoiar a implementação 

da lei envolvendo atores federais, estaduais e municipais. Este plano acabou servindo de 

guia para a atuação dos órgãos federais nos anos que se seguiram à criação da lei. Um 

de seus objetivos principais era garantir que a viabilidade da compra não fosse 

questionada por prefeitos e governadores insatisfeitos. O plano, elaborado pelo 

consultor Sergio Paganini, previa a realização de ações específicas para as grandes 

cidades, consideradas os municípios “de maior risco”. Além disso, defendeu a formação 

de grupos que reunissem instituições estaduais e representações federais nos estados 

para promover e apoiar a implementação da lei nas municipalidades.  

Da iniciativa de ações específicas para as grandes cidades surgiu o “Projeto 

Nutre”, que atuou por meio de organizações da sociedade civil junto aos gestores 

estaduais e secretarias municipais da educação das capitais do Nordeste, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará. Foram ainda organizados em conjunto com o 

FNDE, MDS, CONAB e MPA uma série de seminários voltados para os gestores 

municipais das Regiões Metropolitanas, áreas que reuniam um enorme volume de 

compras para o PNAE mas que devido a elevada urbanização e complexa logística 

tenderiam a ter maiores dificuldades para comprar. Por outro lado, entendia-se que se a 
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compra se mostrasse viável em um município como São Paulo ou Rio de Janeiro, seria 

reforçado o argumento de sua viabilidade para qualquer outro município do país. 

Da proposta de formação de grupos intersetoriais nos estados nasceu a CEIA 

(Comissão Estadual Intersetorial da Alimentação Escolar), inicialmente criada no 

Estado de São Paulo e depois replicada com outros nomes na Bahia e em Goiás. Em São 

Paulo a CEIA funcionou ativamente. Dela fizeram parte além das representações de 

Incra e MDA no estado, também a Conab-SP, Itesp (Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo), a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) o órgão 

responsável pela ATER pública, professores da Universidade Federal de São Paulo 

ligados ao CECANE
38
, o próprio ‘Projeto Nutre São Paulo’ através da OSCIP Via 

Pública, entre outros atores. A CEIA, mesmo nunca tendo existido formalmente, 

organizou algumas dezenas de reuniões regionais para sensibilização dos secretários 

municipais de educação, setores de compras e nutricionistas. Foi, inclusive, responsável 

por organizar um levantamento independente, que mapeou a situação da implementação 

da compra da agricultura familiar em 95% dos municípios do estado, no ano de 2011. 

Além das ações conjuntas dos ministérios envolvendo convencimento e apoio 

técnico, dois outros fatores podem ter contribuído para uma maior aceitação da 

alteração no programa.  

O primeiro é que com a obrigação de realizar compras priorizando os 

agricultores do próprio município, muitos prefeitos passaram a ter respaldo legal para 

executar uma política de desenvolvimento rural com os recursos antes destinados 

somente à alimentação escolar. Ou, dito de outra forma, passaram a poder privilegiar os 

seus concidadãos (e, portanto, seus eleitores) como fornecedores da prefeitura em 

detrimento de fornecedores escolhidos por licitação, sem nenhum critério territorial. 

Com isso criou-se uma agenda local de apoio ao desenvolvimento dos agricultores 

entorno da qual os sindicatos, cooperativas e organizações de trabalhadores rurais e 

agricultores familiares passaram a poder exigir ação do poder público municipal.  

O segundo fator que pode ter ajudado a quebrar resistências dos municípios é 

que no mesmo ano em que entrou em vigor a cota mínima de 30% para produtos da 

agricultura familiar houve um aumento de 36% no valor dos repasses aos executores do 

                                                 

38
 Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, organizações apoiadas pelo 

FNDE nos estados junto à universidades federais para apoiar a implementação de suas políticas. 



123 

 

 

 

PNAE, que passaram de R$0,22 per capta para R$0,30. Assim, os municípios não 

tiveram que excluir fornecedores, mas sim foram obrigados a utilizar-se destes recursos 

adicionais para comprar de agricultores familiares. 

A compra da agricultura familiar, neste contexto, nunca foi tratada como uma 

mera imposição do nível federal sobre os municípios e estados, mas como um processo 

que, para além de estar respaldado por uma legislação federal, era viável e poderia 

trazer benefícios para os entes que se adaptassem. 

 

5.4. NEM CHICOTES, NEM CENOURAS: LACUNAS E POSSIBILIDADES DE 

COORDENAÇÃO  

Para além da discussão sobre os elementos coercitivos ou cooperativos presentes 

no programa, nos parece que há uma lacuna na criação de mecanismos de coordenação 

no PNAE, acompanhada de uma rigidez muito grande nos mecanismos existentes. 

Existe, portanto, possibilidade de ampliação de um processo de coordenação no 

programa que não descuide dos princípios e benefícios da descentralização e da atenção 

à autonomia e à diversidade. Em nossa visão, uma agenda para renovar a coordenação 

no PNAE deveria avançar: i) na criação de espaços de governança interfederativos; ii) 

na criação de uma estrutura de incentivos específicos e graduais atrelados a indicadores; 

iii) na ampliação do papel dos governos estaduais; iv) na inclusão de mecanismos de 

mitigação das desigualdades regionais no programa; e, por fim, v) na inclusão de 

elementos de saudável competição federativa entre os executores. 

A constituição de espaços de governança federativa do programa é a mais nítida 

e premente necessidade para avançar no sentido de uma coordenação de cunho 

cooperativo junto aos executores do programa. Devem, portanto, ser institucionalizados 

espaços de negociação, que reconheçam os papeis de governo federal, estados e 

municípios, e inclusive diferenciem as representações de municípios de diferentes 

tamanhos, para abarcar sua diversidade. É previsível que a criação destes fóruns tenderá 

a aumentar as tensões em torno do programa, hoje insulado até mesmo das discussões 

do Ministério da Educação, no entanto no médio prazo serão de fundamental 

importância na construção de um arranjo que equilibre adequadamente a desejável 
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coerência do programa em nível nacional e com as diversidades inerentes às diversas 

realidades locais do país. 

A criação de uma estrutura de incentivos atrelados a indicadores deverá ser a 

consequência de uma gestão mais voltada à cooperação. Hoje há, na prática, apenas uma 

sanção prevista para qualquer nível de descumprimento das regras do programa que é o 

corte total dos repasses
39

. Assim, nas regras do programa não há espaço para nenhum 

tipo de gradualismo na estruturação de incentivos para fazê-lo avançar no sentido 

desejado: ou corta-se todo o repasse ou não se corta nada. Em linha com o que 

apresentamos acima, como o modelo do programa não é plenamente coercitivo, acaba 

existindo uma série de normas que funcionam mais como indicações, intensões e 

estímulos, já que não podem ser levadas às últimas consequências sob pena de 

inviabilizar o programa. Esta situação, além de ampliar a insegurança dos gestores de 

todos os níveis, que afinal de contas não estão cumprindo ou fazendo cumprir a 

legislação vigente, não é a forma mais eficaz de induzir comportamentos. Assim, ao 

lado da constituição de uma arena de governança, a construção de um conjunto de 

indicadores, a exemplo do IGD-M e IGD-E utilizados no Programa Bolsa Família, 

permitiria ao FNDE uma ação de coordenação fina, e uma postura mais indutiva e 

menos coercitiva. Paralelamente a isso, seria capaz de estimular e premiar a inovação no 

nível local, permitindo que os gestores locais assumam com mais ênfase a posição de 

formuladores de soluções para alcançar a objetivos definidos do programa.  

Em relação ao aumento do papel dos estados, entendemos que assim como é o 

caso em outras políticas sociais, no PNAE o papel dos estados na coordenação das 

iniciativas municipais, especialmente quando se trata de apoiar o desenvolvimento de 

fornecedores da agricultura familiar para o programa, poderia ser incrementado (LICIO 

et al, 2011). Hoje, os estados têm cada vez mais se retirado da execução direta da 

merenda, realizando convênios com os municípios para que estes forneçam a 

alimentação para as escolas estaduais localizadas em seus territórios. Este movimento 

poderia ser complementado por outro, de assumir uma posição de apoio técnico, trocas 

de experiências, apoio logístico e desenvolvimento local utilizando a compra da 

                                                 

39
 Caso a Entidade Executora conclua o ano e deixe de executar valores em proporção superior a 

30% do repasse, há a previsão de retenção do que extrapolar este percentual. No entanto esta previsão 

também não vinha sendo executada pelo FNDE até 2016.  
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agricultura familiar como plataforma. A coordenação de uma política descentralizada e 

com tantos elementos regionais como é o caso da merenda escolar dificilmente poderá 

se realizar a partir apenas da relação do nível federal com os municípios, e o papel de 

nível intermediário desta relação poderá ser realizado com competência pelos estados. 

Adicionalmente, a retomada e o fortalecimento da política de desenvolvimento 

territorial, abandonada ainda no primeiro mandato de Dilma Rousseff, teria o potencial 

de trazer esta coordenação para o importante nível da esfera intermunicipal, fomentando 

cooperação e articulação. 

Assumindo, ainda, o Governo Federal um renovado papel de coordenação 

federativa no PNAE, seria fundamental que o programa passasse a ter mecanismos de 

mitigação das desigualdades entre municipalidades e regiões. Hoje, os repasses variam 

em função do público atendido (se de creche ou público indígena ou quilombola) e da 

modalidade de educação (integral ou parcial). No entanto não há nenhuma diferença 

entre os repasses que leve em conta, por exemplo, o IDH municipal, indicadores de 

segurança alimentar e nutricional, capacidade das unidades federativas ou mesmo o 

custo das refeições nos locais. Assim, o município de Guaribas (PI) que tem o IDH 

municipal equivalente ao do Zimbábue, recebe exatamente o mesmo valor per capta 

que o município de Santos (SP), de IDH equivalente à Polônia.  

Por fim, pode ser interessante incluir alguns elementos de saudável competição 

federativa como forma de estimular a inovação e a tomada dos riscos inerentes a ela. 

Estes elementos devem ser corretamente pensados e pactuados de forma a não gerar 

incentivos contraditórios ao objetivo de obter cooperação. Neste sentido, seria oportuno 

ao FNDE chamar para si e retomar a experiência do Prêmio Gestor Eficiente da 

Alimentação Escolar, iniciativa liderada pela ONG Ação Fome Zero que teve sua última 

edição em 2013, depois de 10 anos. O reconhecimento de boas experiências em nível 

local e regional tem um extraordinário poder de fomentar inovação e permitir sua 

difusão e adaptação às necessidades locais. 

Entendemos, assim, que o processo de descentralização do PNAE iniciado em 

1994 deve ser completado por uma reorganização do programa embasada numa 

reformulação dos papeis e contrapartidas dos níveis federal, estadual e municipal para 

que possam de forma coordenada e cooperativa aumentar a eficiência no atingimento 

dos objetivos sem cair numa uniformização incompatível com a diversidade de 

realidades locais brasileiras. 



126 

 

 

 

 

5.5. CONCLUSÃO  

Se por um lado a organização institucional do PNAE está ancorada numa lógica 

marcada por características mais centralizadas, sem espaço para negociação, por outro a 

exigência normativa do programa de que os municípios realizem as compras de 

alimentos “considerando a vocação agrícola da região” e os “hábitos alimentares locais” 

aponta para um reconhecimento à diversidade. Está superada a visão, que foi 

predominante ao longo das primeiras décadas, de que um cardápio único desenhado na 

Capital Federal possa ser suficiente. Exige-se um cardápio preparado no município e 

que leve em conta as atividades agrícolas da região. A contradição do arranjo atual está 

em não reconhecer no município autoridade para decidir como e sob quais critérios 

realizar este processo. É como se o reconhecimento à diversidade devesse ocorrer do 

nível municipal para dentro (para suas localidades), mas esse mesmo processo não 

encontrasse respaldo no nível federal para estabelecer formas de pactuação sobre a 

política. O governo federal exige que os municípios realizem um processo “bottom-up” 

mas o faz a partir de um processo “top-down”. Mais do que uma restrição à diversidade 

do nível local ou regional em face de um processo nacional uniforme de produção da 

política pública do PNAE, o que se vê é uma centralização do processo decisório em 

que o Governo Federal utiliza instrumentos de poder formais e informais para obrigar 

que as Entidades Executoras (municípios e estados) incluam as suas especificidades 

locais no programa.  

Esta situação paradoxal pode ser melhor compreendida a partir da visão de que o 

principal setor beneficiário deste processo de “imposição de diversidade local” é aquele 

do desenvolvimento rural, da agricultura familiar e reforma agrária, ao passo que o setor 

da educação e da área de compras públicas, que são os implementadores diretos, deve 

suportar a regulação extra. Há portanto, além de uma disputa entre “Feds” e “Locals”, 

também uma disputa entre os setores da educação e do desenvolvimento rural, na qual a 

segunda área conseguiu obter uma posição estratégica e pressionar os agentes locais 

executores do PNAE a aceitarem a mudança. 

Nem só de centralização e coerção, no entanto, foi feita a implementação da 

política de compras da agricultura familiar. Diversos mecanismos de convencimento 

dos gestores locais, que incluíram apoio técnico, seminários e cartilhas de 
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sensibilização, destinação de mais recursos para a alimentação escolar, um desenho de 

política pública que permitia ganhos eleitorais aos gestores locais e, sobretudo, uma 

postura de não penalização dos municípios que não aderiram à mudança proposta, 

configuraram uma situação em que a necessidade de negociação estava posta e 

demonstrou o reconhecimento por parte dos gestores federais da interdependência típica 

de um modelo cooperativo. 

O que falta, portanto, é trazer este reconhecimento para as estruturas 

institucionais do Programa, assumindo que governo federal, estados e municípios 

produzem conjuntamente a política de alimentação escolar e devem cada um assumir 

um papel específico para que esta alcance seus objetivos. Para implementar esta 

mudança, o FNDE deverá criar mecanismos e fóruns que fomentem e permitam a 

coordenação e até a competição sob um prisma de respeito às integridades federativas. 

No que toca à nossa questão teórica central, a coordenação intergovernamental  

nas políticas públicas de execução compartilhada a partir dos processos de 

descentralização do período pós-1988, é possível afirmar que no PNAE, a exemplo de 

outras políticas destacadas pela literatura, de fato passa a haver um maior protagonismo 

do Governo Federal a partir de 2009 (ABRUCIO, 2005; ALMEIDA, 2005; 

ARRETCHE, 2004) . Embora este movimento de maior protagonismo possa ser 

entendido, como faz parte da literatura, como uma centralização ou recentralização, em 

nosso entendimento o que ocorreu foi uma descentralização incompleta, uma vez que 

não houve alteração no arranjo institucional do Programa. O arranjo institucional que 

permitiu ao Governo Federal estabelecer, através de Medida Provisória convertida em 

lei e através das regulamentações do FNDE, a obrigatoriedade da compra da agricultura 

familiar já estava presente desde 1994. Nunca houve fóruns federativos para decidir 

sobre o PNAE e este não foi ou é pauta do Conselho Nacional de Educação. Logo, não 

houve transformação na alocação de poder no programa após 2009, mas o exercício 

pelo Governo Federal de um poder que não fora descentralizado.  

A coordenação que o FNDE demonstrou ser capaz de exercer, portanto, decorre 

em parte da permanência desta centralização decisória no programa. E decorre, de outra 

parte, de um processo de “negociação coercitiva”, em que os gestores locais estão 

permanentemente ameaçados de sofrer o corte dos recursos caso não cumpram as 

inúmeras exigências, mas de fato este corte só atinge os casos mais graves.  
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6. CONCLUSÃO  

Buscamos, ao longo deste trabalho, abordar o tema das relações 

intergovernamentais na coordenação da implementação da política de compras da 

agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) como 

objeto empírico que nos permitisse acrescentar contribuição ao debate sobre a 

coordenação intergovernamental de políticas sociais no Brasil após a redemocratização. 

Com este intuito, tratamos de responder à pergunta: Como ocorreu o processo de 

coordenação intergovernamental entre Governo Federal e municípios na implementação 

das compras da agricultura familiar para o PNAE? 

Entendemos que o arranjo federativo brasileiro após a Constituição Federal de 

1988 assumiu características de um modelo federativo cooperativo. Isso pode ser 

observado, principalmente, pela existência de amplas áreas de políticas públicas em que 

as competências de União, estados e municípios são comuns. Este arranjo apoia-se, 

também, no processo de descentralização de um grande conjunto de políticas públicas, 

aliado a ascensão dos municípios à condição de entes federados. A literatura nacional 

tem destacado que este processo se desdobrou para a constituição de um arranjo 

específico para cada área de política pública. 

A descentralização de receita tributária disponível foi outra faceta deste 

processo. Análise da distribuição de receitas disponíveis mostra que os municípios 

ampliaram sua parcela de divisão do montante total disponível de 6,4% em 1960 para 

quase 20% em 2014 (VARSANO, 1998; e AFONSO, 2016). Como resultado, seria de 

se esperar que as municipalidades tivessem incrementado sua autonomia financeira em 

relação ao governo federal e aos estados. Apesar disso, Arretche et al (2012) apontam 

que, ainda que tenha aumentado o percentual e o volume disponível aos municípios, a 

autonomia municipal em relação a estes recursos vem frequentemente sendo restringida 

por fatores de ordem regulatória, que estipulam limites e obrigações a forma de gasto. 

Adicionalmente, como mostra Abrucio (2005), o Governo Federal tem se utilizado de 

instrumentos normativos e de transferências voluntárias para exercer um renovado 

protagonismo no campo das políticas sociais, a partir da estabilização econômica de 

1994. Estes movimentos, que reorganizaram as relações intergovernamentais no Estado 

brasileiro, tem sido interpretados ora como um movimento de recentralização 
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(ALMEIDA, 2005; ARRETCHE, 2004) ora como uma tentativa de estabelecer a 

coordenação a partir do governo federal (ABRUCIO, 2006).  

A relevância dos processos de coordenação em um arranjo baseado no 

federalismo cooperativo é central. A imagem da matriz de Daniel Elazar (1987), propõe 

que as relações na federação devem ocorrer a partir de uma relação não-hierárquica 

entre os entes. Por outro lado, a dicotomia proposta pelo autor entre a autonomia de 

cada ente e a unidade federal (ou self-rule e shared-rule) tende a levar a uma capacidade 

de coordenação apenas modesta, como destacou Pierson (1995). Wright (1978), ao 

tipificar os padrões de relações intergovernamentais no federalismo, estabelece dois 

paradigmas sob a óticas dos quais entendemos ser útil interpretar as relações entre 

governo federal e demais entes federados no Brasil. De um lado tem-se “autoridade 

inclusiva”, em que as relações se baseiam em hierarquia, dependência e coerção, de 

outro, “autoridade superposta”, em que as relações se baseiam em negociação e 

interdependência entre os entes.  O equilíbrio a ser buscado pela coordenação federativa 

estaria, portanto, em estabelecer mecanismos de negociação e acomodação de interesses 

que permitam ganhos de eficiência, não sobreposição e redução de desigualdades, sem 

ferir a autonomia dos entes ou cair em um padrão de uniformização que desvirtuasse o 

valor diversidade. 

Ao longo desta pesquisa, portanto, buscamos compreender como se deram as 

relações intergovernamentais no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

a partir da decisão do governo federal de estabelecer um percentual mínimo de 30% de 

produtos oriundos de agricultores qualificados como familiares por parte dos estados e 

municípios executores do PNAE. Nossa hipótese teórica era que, a despeito da ampla 

descentralização da execução do PNAE ocorrida em 1994, reputada como um exemplo 

exitoso de descentralização por Kulgemans e Sola (1999), o Programa ainda conserva a 

estrutura de poder típica de um federalismo centralizado. Teria ocorrido, portanto, o que 

Beer (1998 apud ALMEIDA, 2005) denominou como uma descentralização do tipo 

consolidação, em que os recursos para execução são descentralizados mas os poderes 

normativos não. Resultaria, em tese, deste arranjo um padrão de relações 

governamentais mais hierárquico, como a “autoridade inclusiva” de Wright. Havendo 

hierarquia, dependência e coerção nas relações entre Governo Federal e estados e 

municípios executores do PNAE, a tendência seria de um alto grau de “obediência” à 
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determinação de comprar da agricultura familiar, ou seja, uma alta capacidade de 

coordenação federal sobre o programa.  

Para testar esta hipótese buscamos, em primeiro lugar, revisar o caminho 

percorrido pelo PNAE. Notamos que o longo e contínuo processo de descentralização 

da execução não foi capaz de criar mecanismos de negociação e decisão federativas. 

Assim, embora hoje o programa seja executado quase totalmente por estados e 

municípios, estes entes não contam com um locus institucional onde possuam voz. 

Apesar de se manter no âmbito do Ministério da Educação desde sua criação, o PNAE 

nunca foi totalmente entendido como parte de uma política educacional, mas de apoio 

assistencial e de nutrição. Por isso o PNAE desfruta de um alto grau de insulamento em 

relação aos fóruns federativos existentes no MEC e tão pouco é submetido aos 

enfrentamentos federativos de outras áreas como saúde ou assistência social. Como 

resultado, o FNDE acaba por permanecer em uma posição de centralização do poder 

sobre as diretrizes do programa. A determinação contida na lei 11.947/09 de que dos 

recursos federais destinados à alimentação escolar no mínimo 30% deveriam ser 

adquiridos de agricultores familiares, e a forma como se deu a regulamentação desta 

matéria no Conselho Deliberativo do FNDE, foram a mais nítida demonstração da 

permanência de um arranjo centralizado no PNAE, apesar da descentralização da 

execução ocorrida em 1994. Por isso, é relevante buscar compreender como ocorreu a 

coordenação da implementação desta norma e como municípios e estados reagiram a 

esta obrigação. 

Passamos, assim, a observar como um amplo conjunto de 4992 municípios se 

comportou em relação à obrigação de implementar a compra da agricultura familiar ao 

longo de um período de 4 anos, entre 2011 e 2014. Os resultados demonstram um claro 

movimento por parte das municipalidades em atingir a meta obrigatória estipulada pela 

lei 11.947/09. Embora uma parcela ainda significativa dos municípios tenha chegado a 

2014 sem alcançar o mínimo estabelecido de 30%, ao observar a evolução das compras 

no período percebe-se que há crescimento estável na direção do cumprimento da meta 

para municípios de todos os portes populacionais, em todas as unidades da federação e 

em todas as regiões do país. Mesmo nas maiores cidades, onde imaginava-se que 

haveria grande resistência e dificuldades para realizar a compra, os municípios 

aproximam-se crescentemente de chegar aos 30% mínimos determinados pela lei. A 

despeito dos que advogaram por sua inviabilidade, a lei da inclusão da agricultura 
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familiar na alimentação escolar vem, assim, sendo implementada com sucesso pelos 

municípios Brasil a fora. 

A partir destes resultados, pudemos constatar que há uma grande capacidade por 

parte do FNDE de definir os rumos da execução do PNAE, ainda que este seja 

executado de forma descentralizada por todos os municípios e estados do país. 

Concluímos que há, portanto, alta capacidade de coordenação federal sobre o programa.   

Para buscar compreender se esta coordenação baseia-se em um modelo de 

relações intergovernamentais mais coercitivo ou mais cooperativo, decidimos realizar 

uma pesquisa em campo a partir do estudo de casos desviantes. Para selecionar estes 

casos desviantes, estipulamos um recorte populacional no banco de 4992 municípios, 

separando apenas aqueles que tem entre 20 e 100 mil habitantes. Com isso, buscamos 

neutralizar a influência que o volume de compras (elevado ou ínfimo) de municípios 

muito grandes e muito pequenos teria como elemento objetivo para dificultar ou facilitar 

a implementação da lei. A partir desta seleção, dividimos os municípios resultantes em 

4 clusters segundo a sua trajetória de implementação das compras ao longo dos 4 anos. 

Selecionamos em seguida os municípios do grupo com a trajetória mais fraca de 

implementação da lei. Dentro deste grupo, selecionamos, ainda, aqueles municípios que 

contassem com a presença de agricultura familiar organizada, uma das variáveis 

independentes identificadas como fundamentais para a viabilidade das compras.  

Ao longo das entrevistas, tanto com os gestores locais quanto com os gestores 

federais, pudemos concluir que o padrão de relações intergovernamentais do PNAE 

mistura elementos dos dois padrões de Wright. Há elementos coercitivos típicos de um 

padrão de “autoridade inclusiva”, cujas marcas são a inexistência de canais de 

comunicação, a impossibilidade de negociação ou questionamento, a distância e a 

permanente potencialidade de sanção com o corte de recursos, que são utilizados como 

mecanismos para obter a coordenação. No entanto, estão presentes também elementos 

cooperativos, típicos do padrão de “autoridade superposta”. Notamos que, ainda que 

embora os elementos de “enforcement” e a perspectiva de punição aos municípios que 

não realizassem a compra fossem um elemento presente nas relações como uma ameaça 

constante, há uma visão corrente, tanto por parte dos gestores nacionais do programa, 

quanto por parte dos municípios executores, que deve existir algum grau de 

flexibilidade na aplicação das normas, e que os municípios não deveriam ser punidos 

em todos os casos. A forma como esta flexibilidade vem sendo utilizada pelos gestores 
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nacionais do programa denota que, embora vários elementos típicos de um modelo 

cooperativo de relações intergovernamentais não estejam presentes, há um 

reconhecimento da situação de interdependência entre governo federal e municípios na 

execução do programa.  

Estes achados reforçam a ideia de que os padrões propostos do Wright de 

autoridade inclusiva e superposta representam tipos ideais, não podendo ser tratados 

como categorias estanques, e que a realidade se apresenta com elementos de ambos os 

padrões.  

Entendemos, ainda, que o PNAE, assim como outros programas no âmbito do 

FNDE, caracteriza-se por um significativo insulamento em relação às instâncias 

políticas federativas. Neste sentido, a entrada na disputa pelos rumos do PNAE dos 

atores do campo do desenvolvimento rural (frequentemente alinhados com o campo da 

segurança alimentar e nutricional) representou um grande impulso à implementação da 

política de compras, uma vez que este campo conseguiu trabalhar de maneira 

razoavelmente coesa e que havia historicamente pouco interesse por parte dos principais 

atores do setor da educação na área. Embora não fosse nosso objetivo aprofundar este 

vetor de análise neste trabalho, entendemos que este processo pode ser uma interessante 

perspectiva para pesquisas futuras na compreensão da implementação das compras da 

agricultura familiar no PNAE. 

Um dos achados interessantes da pesquisa deu-se em relação aos dados que 

correlacionam a existência de terceirização no fornecimento da alimentação escolar com 

a baixa implementação das compras da agricultura familiar. Em municípios que 

declararam realizar algum tipo de terceirização, as compras da agricultura familiar 

foram em média 31% menores do que nos que declaram que não realizaram. 

Novamente, não era o nosso escopo aprofundar nesta trilha investigativa, mas este 

achado poderia ser aproveitado em novas pesquisas que relacionem o impacto da 

terceirização sobre a capacidade de coordenação federativa, sobre capacidade local de 

adaptação a uma diretriz externa e sobre o impacto mais geral da terceirização na 

execução do PNAE. 

Por fim, a título de recomendações para o PNAE, entendemos que o processo de 

descentralização que ganhou força em 1994 deve ser complementado por novos 

instrumentos que estimulem e reforcem a coordenação federativa de tipo cooperativo. 

Ao nosso ver esta reforma institucional no programa deve ir no sentido de: i) incluir as 
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Entidades Executoras nas decisões normativas sobre o programa, por meio de fóruns 

deliberativos; ii) implementar um sistema de incentivos financeiros e não financeiros 

atrelados a objetivos específicos da política pública; iii) ampliar o papel dos governos 

estaduais da coordenação territorial do programa; iv) incluir no PNAE mecanismos 

mitigadores das desigualdades regionais e, ainda; v) criar elementos de competição 

entre os executores com vistas a promover e premiar a assunção de risco e a inovação.  

A estrutura federativa e o reconhecimento de múltiplos atores certamente trazem 

complexidades adicionais ao processo de construção e universalização das políticas 

sociais, assim como o faz o processo democrático. É, no entanto, no reconhecimento do 

valor diversidade que poderão ser alcançadas soluções ao mesmo tempo abrangentes, 

eficazes e adequadas ao nível irredutível de qualquer política pública, que é o nível do 

cidadão. 
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ANEXOS    

ANEXO A – Roteiros de entrevistas 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – IMPLEMENTADORES NO NÍVEL ESTADUAL 

(Servidores federais das representações nos estados, atuantes dos projetos Nutre e 

da Ceia) 

1. Como foi o processo de implementação da compra da agricultura familiar, do seu 

ponto de vista? 

2. Como foi a reação dos municípios? 

3. Quais dificuldades eles tiveram? 

4. Na sua visão, havia municípios que não queriam realizar as compras da AF? 

a. Por que não queriam? 

5. A forma de execução da merenda escolar municípios (se era execução direta ou 

terceirizada) tinha influência da compra da agricultura familiar? 

6. Onde funcionou bem a compra, como foi? 

7. Onde funcionou mal a compra, como foi? 

8. Lembra de exemplos de municípios onde a compra foi bem ou mal? 

9. Como foi a atuação do FNDE? Ele ajuda os municípios?  

10. Como foi a atuação do Nutre /CEIA? 

11. Acha que deveriam haver mais regras para delimitar as ações dos municípios? 

12. Acha que eles deveriam ter mais flexibilidade para executar o PNAE? 

13. Tem algum perfil de município que teve mais resistência a fazer a compra? 

14. Dentro dos municípios, qual era o setor mais estratégico para convencer? 

15. Como a UNDIME e o CONSED tem se posicionado sobre o PNAE? 

16. Há espaço para negociação com os municípios em relação às regras do PNAE? 

17. Qual o maior entrave para a realização da compra da agricultura familiar? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES NACIONAIS DO PNAE  

 

1. Como v. definiria o papel do FNDE no PNAE? 

a. Quais são as responsabilidades, deveres. 

b. E o papel dos municípios? 

2. Quais são as formas de comunicação mais frequentes entre o PNAE e os municípios? 

a.  E como ocorre o caminho inverso, a comunicação entre eles e o PNAE? 

3. Quais são as formas que os municípios ou suas organizações tem de participação nas 

decisões do FNDE? Há fóruns ou outras instâncias deste tipo? 

4. Há algum tipo de diferenciação entre os municípios de maior porte dos muito 

pequenos? 

5. Há espaço para negociação com os municípios em relação às regras do PNAE? 

6. Na regulamentação do programa há um certo grau de abertura. Não estão muito 

delimitadas as sanções para cada tipo de irregularidade. Que tipo de situações tem 

ensejado o corte de recursos de municípios? 
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7. Qual o maior entrave para a realização da compra da agricultura familiar? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES MUNICIPAIS DO PNAE  

1. Como funciona o programa da merenda no município?  
a. Qual secretaria faz as compras, quantas escolas há, qual estrutura das escolas, 

há merendeiras, a nutricionista é permanente, há algum tipo de terceirização,  
2. Tem contrapartida financeira do município? 
3. O FNDE ajuda em que? 
4. O FNDE atrapalha em que? 
5. E o Governo do Estado? 
6. Se o prefeito foi o mesmo desde 2008, houve mudanças na secretaria? 
7. Tem secretaria de agricultura? 
8. As escolas dispõem de cozinha? Os alimentos são preparados na cozinha das escolas? 

E merendeiras? 
9. Se lembra como foi que tomou conhecimento da alteração legal dos 30%? 
10. Quais os receios dos gestores ao comprar de agricultores familiares? 
11. Quais outras pessoas no município participaram da chamada pública, se houve? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – UNDIME-SP 

 
1. Conte um pouco sobre a opinião da UNIDIME sobre o PNAE. É um programa 

importante?  

2. Funciona bem? Há problemas? 

3. Como vê o trabalho do FNDE em relação ao PNAE? Ajuda os municípios? Há suporte?  

4. O que poderia ser diferente? 

5. E o Governo do Estado, tem participação importante? 

6. Há cerca de 7 anos passou a ser obrigatória a compra da merenda da agricultura 

familiar. Já trabalhava na gestão da educação na época? Se sim, como foi o inicio do 

processo? 

7. Os municípios tiveram dificuldades?  

8. Os municípios participaram dessa decisão de colocar uma cota de 30%? 

9. Acha que os municípios obedeceram essa regra? Por que? 

10. Acha que há espaço para negociação entre a UNDIME e o FNDE sobre o PNAE? 
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ANEXO B – LISTAGEM DE MUNICÍPIOS EM CADA CLUSTER 

 

CLUSTER 1 

 

Nome Município UF 

Feira Grande Alagoas 

Pão de Açúcar Alagoas 

Colônia Leopoldina Alagoas 

Murici Alagoas 

Boca da Mata Alagoas 

Laranjal do Jari Amapá 

Nova Olinda do Norte Amazonas 

Fonte Boa Amazonas 

Manaquiri Amazonas 

Borba Amazonas 

São Paulo de Olivença Amazonas 

Iranduba Amazonas 

Autazes Amazonas 

Dias d'Ávila Bahia 

Cândido Sales Bahia 

Laje Bahia 

Capim Grosso Bahia 

Conde Bahia 

Santo Antônio de Jesus Bahia 

Nazaré Bahia 

Araci Bahia 

Gandu Bahia 

Mutuípe Bahia 

Sento Sé Bahia 

Anagé Bahia 

Catu Bahia 

Sobradinho Bahia 

Ibirapitanga Bahia 

Valença Bahia 

Rio Real Bahia 

Ruy Barbosa Bahia 

Itiúba Bahia 

Seabra Bahia 

Irecê Bahia 

Miguel Calmon Bahia 

Jaguaquara Bahia 

Santana Bahia 

Entre Rios Bahia 

Campo Alegre de Lourdes Bahia 

Tucano Bahia 

Pilão Arcado Bahia 

Remanso Bahia 

Morro do Chapéu Bahia 

Caetité Bahia 

Campo Formoso Bahia 

Nome Município UF 

João Dourado Bahia 

Quijingue Bahia 

Correntina Bahia 

Nova Soure Bahia 

Casa Nova Bahia 

Santa Maria da Vitória Bahia 

Barra da Estiva Bahia 

Mata de São João Bahia 

Santaluz Bahia 

Queimadas Bahia 

Serra do Ramalho Bahia 

Encruzilhada Bahia 

Iguaí Bahia 

Itacaré Bahia 

Morrinhos Ceará 

Aquiraz Ceará 

São Gonçalo do Amarante Ceará 

Guaiúba Ceará 

Pentecoste Ceará 

Nova Russas Ceará 

Itarema Ceará 

Tianguá Ceará 

Ipueiras Ceará 

Irauçuba Ceará 

Barro Ceará 

Missão Velha Ceará 

São Benedito Ceará 

Aracoiaba Ceará 

Limoeiro do Norte Ceará 

Redenção Ceará 

Ubajara Ceará 

Jaguaribe Ceará 

Russas Ceará 

Aurora Ceará 

Guaraciaba do Norte Ceará 

Crateús Ceará 

Tamboril Ceará 

Várzea Alegre Ceará 

Acopiara Ceará 

Forquilha Ceará 

Assaré Ceará 

Jaguaruana Ceará 

Independência Ceará 

Araripe Ceará 

Tabuleiro do Norte Ceará 
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Viana Espírito Santo 

Pancas Espírito Santo 

Ibatiba Espírito Santo 

Domingos Martins Espírito Santo 

Afonso Cláudio Espírito Santo 

Marataízes Espírito Santo 

Sooretama Espírito Santo 

Pinheiros Espírito Santo 

Barra de São Francisco Espírito Santo 

Venda Nova do Imigrante Espírito Santo 

Santa Teresa Espírito Santo 

Ecoporanga Espírito Santo 

Santa Maria de Jetibá Espírito Santo 

Jaguaré Espírito Santo 

Nova Venécia Espírito Santo 

São Gabriel da Palha Espírito Santo 

Novo Gama Goiás 

Posse Goiás 

Planaltina Goiás 

Uruaçu Goiás 

Iporá Goiás 

São Luís de Montes Belos Goiás 

Nerópolis Goiás 

Jaraguá Goiás 

Palmeiras de Goiás Goiás 

Quirinópolis Goiás 

Inhumas Goiás 

Santa Helena de Goiás Goiás 

Goiatuba Goiás 

Paraibano Maranhão 

Santa Helena Maranhão 

Pindaré-Mirim Maranhão 

Coroatá Maranhão 

São Domingos do Maranhão Maranhão 

Bom Jesus das Selvas Maranhão 

Primavera do Leste Mato Grosso 

Campo Verde Mato Grosso 

Colíder Mato Grosso 

Juína Mato Grosso 

Jaciara Mato Grosso 

Ivinhema Mato Grosso do Sul 

Itaporã Mato Grosso do Sul 

Nova Lima Minas Gerais 

Porteirinha Minas Gerais 

Itambacuri Minas Gerais 

Espinosa Minas Gerais 

Caraí Minas Gerais 

Diamantina Minas Gerais 

Monte Azul Minas Gerais 

Serro Minas Gerais 

Rio Pardo de Minas Minas Gerais 

Almenara Minas Gerais 

Araçuaí Minas Gerais 

Jequitinhonha Minas Gerais 

Pedra Azul Minas Gerais 

Minas Novas Minas Gerais 

São Francisco Minas Gerais 

Barão de Cocais Minas Gerais 

Itamarandiba Minas Gerais 

Itajubá Minas Gerais 

Espera Feliz Minas Gerais 

Caratinga Minas Gerais 

Campestre Minas Gerais 

Buritis Minas Gerais 

Cataguases Minas Gerais 

Manhumirim Minas Gerais 

Pedro Leopoldo Minas Gerais 

Brumadinho Minas Gerais 

Mantena Minas Gerais 

Itaobim Minas Gerais 

São João Nepomuceno Minas Gerais 

Raul Soares Minas Gerais 

Andradas Minas Gerais 

Jacutinga Minas Gerais 

Corinto Minas Gerais 

Carmo do Cajuru Minas Gerais 

Sacramento Minas Gerais 

Carlos Chagas Minas Gerais 

Paraguaçu Minas Gerais 

Manhuaçu Minas Gerais 

Belo Oriente Minas Gerais 

Monte Santo de Minas Minas Gerais 

Conceição das Alagoas Minas Gerais 

Oliveira Minas Gerais 

Machado Minas Gerais 

Três Corações Minas Gerais 

Tupaciguara Minas Gerais 

Camanducaia Minas Gerais 

Pitangui Minas Gerais 

Iturama Minas Gerais 

Frutal Minas Gerais 

Soure Pará 

Vigia Pará 

Marapanim Pará 

Igarapé-Miri Pará 

Igarapé-Açu Pará 

Augusto Corrêa Pará 

Limoeiro do Ajuru Pará 

Ourilândia do Norte Pará 

Anapu Pará 

São Domingos do Capim Pará 

Esperança Paraíba 

Rio Tinto Paraíba 

Itaporanga Paraíba 
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Conde Paraíba 

Mari Paraíba 

Sapé Paraíba 

Cajazeiras Paraíba 

Mamanguape Paraíba 

Pinhão Paraná 

Palmeira Paraná 

Coronel Vivida Paraná 

Ubiratã Paraná 

Fazenda Rio Grande Paraná 

Ivaiporã Paraná 

Cruzeiro do Oeste Paraná 

Andirá Paraná 

Sarandi Paraná 

Nova Esperança Paraná 

Palotina Paraná 

Guaíra Paraná 

Goioerê Paraná 

Paiçandu Paraná 

Marechal Cândido Rondon Paraná 

Cianorte Paraná 

Campo Mourão Paraná 

Colorado Paraná 

Surubim Pernambuco 

Brejo da Madre de Deus Pernambuco 

Glória do Goitá Pernambuco 

Serra Talhada Pernambuco 

São José do Egito Pernambuco 

Pesqueira Pernambuco 

Timbaúba Pernambuco 

São José do Belmonte Pernambuco 

Tupanatinga Pernambuco 

Petrolândia Pernambuco 

Feira Nova Pernambuco 

Águas Belas Pernambuco 

Iguaba Grande Rio de Janeiro 

Mangaratiba Rio de Janeiro 

Saquarema Rio de Janeiro 

Pinheiral Rio de Janeiro 

São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro 

Bom Jesus do Itabapoana Rio de Janeiro 

Valença Rio de Janeiro 

Miracema Rio de Janeiro 

Cachoeiras de Macacu Rio de Janeiro 

Paty do Alferes Rio de Janeiro 

Santa Cruz Rio Grande do Norte 

São Miguel Rio Grande do Norte 

São Gonçalo do Amarante Rio Grande do Norte 

Monte Alegre Rio Grande do Norte 

Macaíba Rio Grande do Norte 

Capão da Canoa Rio Grande do Sul 

Esteio Rio Grande do Sul 

Parobé Rio Grande do Sul 

Três Coroas Rio Grande do Sul 

Nova Prata Rio Grande do Sul 

Três de Maio Rio Grande do Sul 

Camaquã Rio Grande do Sul 

Tramandaí Rio Grande do Sul 

Tupanciretã Rio Grande do Sul 

Palmeira das Missões Rio Grande do Sul 

São Francisco de Paula Rio Grande do Sul 

Alegrete Rio Grande do Sul 

São Marcos Rio Grande do Sul 

Farroupilha Rio Grande do Sul 

Sarandi Rio Grande do Sul 

Vacaria Rio Grande do Sul 

Charqueadas Rio Grande do Sul 

Estrela Rio Grande do Sul 

Canela Rio Grande do Sul 

Cruz Alta Rio Grande do Sul 

Pimenta Bueno Rondônia 

Ariquemes Rondônia 

Ouro Preto do Oeste Rondônia 

Capivari de Baixo Santa Catarina 

Rio do Sul Santa Catarina 

Herval d'Oeste Santa Catarina 

São Lourenço do Oeste Santa Catarina 

Fraiburgo Santa Catarina 

Campos Novos Santa Catarina 

Ituporanga Santa Catarina 

Braço do Norte Santa Catarina 

Sombrio Santa Catarina 

Xanxerê Santa Catarina 

Caçador Santa Catarina 

Araranguá Santa Catarina 

Joaçaba Santa Catarina 

Videira Santa Catarina 

Pomerode Santa Catarina 

Américo Brasiliense São Paulo 

Paulínia São Paulo 

Itanhaém São Paulo 

São Roque São Paulo 

Cunha São Paulo 

Santa Rosa de Viterbo São Paulo 

Jardinópolis São Paulo 

Brodowski São Paulo 

Piraju São Paulo 

Pirapozinho São Paulo 

Osvaldo Cruz São Paulo 

Teodoro Sampaio São Paulo 

Cajati São Paulo 

São João da Boa Vista São Paulo 

Guararapes São Paulo 

Leme São Paulo 
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Porto Feliz São Paulo 

Andradina São Paulo 

Iperó São Paulo 

Mirandópolis São Paulo 

Brotas São Paulo 

Itapeva São Paulo 

Boituva São Paulo 

Monte Aprazível São Paulo 

Bebedouro São Paulo 

José Bonifácio São Paulo 

Jales São Paulo 

Tanabi São Paulo 

Itápolis São Paulo 

Itapira São Paulo 

Boquim Sergipe 

Nossa Senhora das Dores Sergipe 

Itabaiana Sergipe 

Estância Sergipe 

Itabaianinha Sergipe 

Lagarto Sergipe 

Poço Verde Sergipe 

Itaporanga d'Ajuda Sergipe 

Propriá Sergipe 

 

 

CLUSTER 2 

 

Nome Município UF 

Igaci Alagoas 

União dos Palmares Alagoas 

Viçosa Alagoas 

Baixa Grande Bahia 

Valente Bahia 

Caculé Bahia 

Guanambi Bahia 

Nova Viçosa Bahia 

Lapão Bahia 

Maracás Bahia 

Itanhém Bahia 

Ocara Ceará 

Morada Nova Ceará 

Senador Pompeu Ceará 

Brejo Santo Ceará 

Jucás Ceará 

Guaçuí Espírito Santo 

Anchieta Espírito Santo 

Iúna Espírito Santo 

Conceição da Barra Espírito Santo 

Senador Canedo Goiás 

Ceres Goiás 

Cantanhede Maranhão 

Carolina Maranhão 

Naviraí Mato Grosso do Sul 

Novo Cruzeiro Minas Gerais 

Januária Minas Gerais 

Nome Município UF 

São João da Ponte Minas Gerais 

Santa Bárbara Minas Gerais 

Ponte Nova Minas Gerais 

Ouro Branco Minas Gerais 

Mutum Minas Gerais 

Três Pontas Minas Gerais 

Pará de Minas Minas Gerais 

Ouro Fino Minas Gerais 

Santos Dumont Minas Gerais 

Paracatu Minas Gerais 

Campo Belo Minas Gerais 

Congonhas Minas Gerais 

Arcos Minas Gerais 

São Sebastião do Paraíso Minas Gerais 

Patrocínio Minas Gerais 

Nova Serrana Minas Gerais 

Capanema Pará 

Bujaru Pará 

Paragominas Pará 

Bananeiras Paraíba 

Areia Paraíba 

Quedas do Iguaçu Paraná 

Rio Negro Paraná 

Francisco Beltrão Paraná 

Dois Vizinhos Paraná 

Piraí do Sul Paraná 

Medianeira Paraná 
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Pitanga Paraná 

Santa Terezinha de Itaipu Paraná 

Assis Chateaubriand Paraná 

Jacarezinho Paraná 

Taquaritinga do Norte Pernambuco 

Gravatá Pernambuco 

Quissamã Rio de Janeiro 

Vassouras Rio de Janeiro 

Bom Jardim Rio de Janeiro 

Parelhas Rio Grande do Norte 

Candelária Rio Grande do Sul 

Vera Cruz Rio Grande do Sul 

Estância Velha Rio Grande do Sul 

Canguçu Rio Grande do Sul 

Três Passos Rio Grande do Sul 

Venâncio Aires Rio Grande do Sul 

São Jerônimo Rio Grande do Sul 

São Lourenço do Sul Rio Grande do Sul 

Guaporé Rio Grande do Sul 

Portão Rio Grande do Sul 

São Sebastião do Caí Rio Grande do Sul 

Santo Ângelo Rio Grande do Sul 

Ijuí Rio Grande do Sul 

Veranópolis Rio Grande do Sul 

Santiago Rio Grande do Sul 

Caçapava do Sul Rio Grande do Sul 

Panambi Rio Grande do Sul 

Marau Rio Grande do Sul 

Flores da Cunha Rio Grande do Sul 

Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul 

Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul 

Taquara Rio Grande do Sul 

Nova Santa Rita Rio Grande do Sul 

Carazinho Rio Grande do Sul 

Capão do Leão Rio Grande do Sul 

Teutônia Rio Grande do Sul 

Triunfo Rio Grande do Sul 

São Sepé Rio Grande do Sul 

Torres Rio Grande do Sul 

Garibaldi Rio Grande do Sul 

Santa Rosa Rio Grande do Sul 

Dois Irmãos Rio Grande do Sul 

Igrejinha Rio Grande do Sul 

Campo Bom Rio Grande do Sul 

Encantado Rio Grande do Sul 

Rolim de Moura Rondônia 

Alta Floresta D'Oeste Rondônia 

Jaru Rondônia 

Buritis Rondônia 

Machadinho D'Oeste Rondônia 

Içara Santa Catarina 

Canoinhas Santa Catarina 

São Bento do Sul Santa Catarina 

Rio Negrinho Santa Catarina 

Urussanga Santa Catarina 

Mafra Santa Catarina 

Xaxim Santa Catarina 

Orleans Santa Catarina 

São Miguel do Oeste Santa Catarina 

Forquilhinha Santa Catarina 

São Joaquim Santa Catarina 

Presidente Epitácio São Paulo 

Bastos São Paulo 

Descalvado São Paulo 

Promissão São Paulo 

Pederneiras São Paulo 

Dracena São Paulo 

Adamantina São Paulo 

Presidente Venceslau São Paulo 

Capão Bonito São Paulo 

Pirassununga São Paulo 

Itararé São Paulo 

Registro São Paulo 

Amparo São Paulo 

Lins São Paulo 

Tupã São Paulo 
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CLUSTER 3 

 

Município UF 

Sena Madureira Acre 

Senador Guiomard Acre 

São Miguel dos Campos Alagoas 

Santana do Ipanema Alagoas 

São Sebastião Alagoas 

Cajueiro Alagoas 

Olho d'Água das Flores Alagoas 

São José da Tapera Alagoas 

Girau do Ponciano Alagoas 

Penedo Alagoas 

São Luís do Quitunde Alagoas 

Piranhas Alagoas 

Maragogi Alagoas 

Rio Largo Alagoas 

Palmeira dos Índios Alagoas 

São José da Laje Alagoas 

Mata Grande Alagoas 

Pilar Alagoas 

Marechal Deodoro Alagoas 

Craíbas Alagoas 

Porto Calvo Alagoas 

Coruripe Alagoas 

Atalaia Alagoas 

Campo Alegre Alagoas 

Eirunepé Amazonas 

Benjamin Constant Amazonas 

Maués Amazonas 

Barreirinha Amazonas 

Humaitá Amazonas 

Careiro da Várzea Amazonas 

Tefé Amazonas 

Manicoré Amazonas 

Lábrea Amazonas 

São Francisco do Conde Bahia 

Vera Cruz Bahia 

Candeias Bahia 

Santo Estêvão Bahia 

São Felipe Bahia 

São Gonçalo dos Campos Bahia 

Irará Bahia 

Cachoeira Bahia 

Cansanção Bahia 

Santo Amaro Bahia 

Ituberá Bahia 

Teofilândia Bahia 

Curaçá Bahia 

Ibotirama Bahia 

Município UF 

Palmas de Monte Alto Bahia 

Jacobina Bahia 

Camamu Bahia 

Rafael Jambeiro Bahia 

Esplanada Bahia 

Paramirim Bahia 

Ubaitaba Bahia 

Itaparica Bahia 

Presidente Tancredo Neves Bahia 

Iaçu Bahia 

Amélia Rodrigues Bahia 

Riacho de Santana Bahia 

Boquira Bahia 

Itajuípe Bahia 

Itaberaba Bahia 

Iraquara Bahia 

Jaguarari Bahia 

Euclides da Cunha Bahia 

Monte Santo Bahia 

Barra Bahia 

Jeremoabo Bahia 

Caravelas Bahia 

Alcobaça Bahia 

Maragogipe Bahia 

Paratinga Bahia 

Brumado Bahia 

Belmonte Bahia 

Uauá Bahia 

Canavieiras Bahia 

Pindobaçu Bahia 

Poções Bahia 

Guaratinga Bahia 

Planalto Bahia 

Formosa do Rio Preto Bahia 

Itambé Bahia 

Santa Cruz Cabrália Bahia 

Una Bahia 

Luís Eduardo Magalhães Bahia 

Paracuru Ceará 

Caridade Ceará 

Bela Cruz Ceará 

Cruz Ceará 

Amontada Ceará 

Trairi Ceará 

Coreaú Ceará 

Baturité Ceará 

Cascavel Ceará 
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Jardim Ceará 

Itapajé Ceará 

Mauriti Ceará 

Camocim Ceará 

Marco Ceará 

Itaitinga Ceará 

Boa Viagem Ceará 

Paraipaba Ceará 

Milagres Ceará 

Caririaçu Ceará 

Tauá Ceará 

Ibiapina Ceará 

Massapê Ceará 

Granja Ceará 

Santa Quitéria Ceará 

Parambu Ceará 

Beberibe Ceará 

Iguatu Ceará 

Orós Ceará 

Campos Sales Ceará 

Mimoso do Sul Espírito Santo 

Baixo Guandu Espírito Santo 

Itapemirim Espírito Santo 

Santo Antônio do Descoberto Goiás 

São Miguel do Araguaia Goiás 

Cristalina Goiás 

Cidade Ocidental Goiás 

Niquelândia Goiás 

Bela Vista de Goiás Goiás 

Pirenópolis Goiás 

Itapuranga Goiás 

Porangatu Goiás 

Pires do Rio Goiás 

Mineiros Goiás 

Ipameri Goiás 

Bom Jesus de Goiás Goiás 

Alexânia Goiás 

Caldas Novas Goiás 

Pedreiras Maranhão 

Santa Quitéria do Maranhão Maranhão 

Santa Inês Maranhão 

Araioses Maranhão 

Itapecuru Mirim Maranhão 

São Bernardo Maranhão 

Paulo Ramos Maranhão 

Carutapera Maranhão 

Pinheiro Maranhão 

São Mateus do Maranhão Maranhão 

Coelho Neto Maranhão 

Buriti Maranhão 

Humberto de Campos Maranhão 

Balsas Maranhão 

Anajatuba Maranhão 

Chapadinha Maranhão 

Arari Maranhão 

Barreirinhas Maranhão 

Aldeias Altas Maranhão 

Colinas Maranhão 

Mirador Maranhão 

Matões Maranhão 

Raposa Maranhão 

Arame Maranhão 

Tuntum Maranhão 

Buriti Bravo Maranhão 

Tutóia Maranhão 

Vitorino Freire Maranhão 

São João dos Patos Maranhão 

Riachão Maranhão 

Matinha Maranhão 

Urbano Santos Maranhão 

Alto Alegre do Pindaré Maranhão 

Santa Luzia Maranhão 

Grajaú Maranhão 

Porto Franco Maranhão 

Poconé Mato Grosso 

Barra do Bugres Mato Grosso 

Colniza Mato Grosso 

Mirassol d'Oeste Mato Grosso 

Cáceres Mato Grosso 

Pontes e Lacerda Mato Grosso 

Água Boa Mato Grosso 

Confresa Mato Grosso 

Peixoto de Azevedo Mato Grosso 

Guarantã do Norte Mato Grosso 

Juara Mato Grosso 

Campo Novo do Parecis Mato Grosso 

Sorriso Mato Grosso 

Sidrolândia Mato Grosso do Sul 

Coxim Mato Grosso do Sul 

Jardim Mato Grosso do Sul 

Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul 

São Gabriel do Oeste Mato Grosso do Sul 

Bela Vista Mato Grosso do Sul 

Amambai Mato Grosso do Sul 

Ribas do Rio Pardo Mato Grosso do Sul 

Miranda Mato Grosso do Sul 

Aquidauana Mato Grosso do Sul 

São Lourenço Minas Gerais 

Timóteo Minas Gerais 

Lagoa Santa Minas Gerais 

Itabirito Minas Gerais 

Brasília de Minas Minas Gerais 

João Monlevade Minas Gerais 

Janaúba Minas Gerais 
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Medina Minas Gerais 

São João do Paraíso Minas Gerais 

Várzea da Palma Minas Gerais 

Coração de Jesus Minas Gerais 

Nanuque Minas Gerais 

Bambuí Minas Gerais 

Aimorés Minas Gerais 

Esmeraldas Minas Gerais 

Pirapora Minas Gerais 

Unaí Minas Gerais 

Matozinhos Minas Gerais 

Monte Sião Minas Gerais 

Além Paraíba Minas Gerais 

Carangola Minas Gerais 

Nepomuceno Minas Gerais 

Ibiá Minas Gerais 

Campos Gerais Minas Gerais 

São Gotardo Minas Gerais 

Alfenas Minas Gerais 

Guanhães Minas Gerais 

Caeté Minas Gerais 

Araxá Minas Gerais 

Igarapé Minas Gerais 

Pompéu Minas Gerais 

Piumhi Minas Gerais 

Guaxupé Minas Gerais 

Abaeté Minas Gerais 

Lavras Minas Gerais 

Carmo do Rio Claro Minas Gerais 

Coromandel Minas Gerais 

Monte Carmelo Minas Gerais 

Conselheiro Pena Minas Gerais 

Bom Despacho Minas Gerais 

Carmo do Paranaíba Minas Gerais 

Bagre Pará 

Mocajuba Pará 

Melgaço Pará 

Muaná Pará 

Jacundá Pará 

Porto de Moz Pará 

Salvaterra Pará 

São João de Pirabas Pará 

Chaves Pará 

Santa Izabel do Pará Pará 

Óbidos Pará 

Portel Pará 

Goianésia do Pará Pará 

Monte Alegre Pará 

Tucuruí Pará 

Santa Maria do Pará Pará 

Oriximiná Pará 

Itupiranga Pará 

Conceição do Araguaia Pará 

Redenção Pará 

Eldorado do Carajás Pará 

Afuá Pará 

Rondon do Pará Pará 

Santana do Araguaia Pará 

Irituia Pará 

Ulianópolis Pará 

Barcarena Pará 

Ipixuna do Pará Pará 

São Domingos do Araguaia Pará 

Breves Pará 

Almeirim Pará 

Xinguara Pará 

São Geraldo do Araguaia Pará 

Alenquer Pará 

Canaã dos Carajás Pará 

Água Azul do Norte Pará 

Uruará Pará 

Medicilândia Pará 

Itaituba Pará 

Altamira Pará 

Princesa Isabel Paraíba 

Monteiro Paraíba 

Solânea Paraíba 

Catolé do Rocha Paraíba 

Sousa Paraíba 

Alagoa Grande Paraíba 

São Bento Paraíba 

Queimadas Paraíba 

Cabedelo Paraíba 

Pontal do Paraná Paraná 

Matinhos Paraná 

Itaperuçu Paraná 

Ortigueira Paraná 

União da Vitória Paraná 

Jaguariaíva Paraná 

Ibaiti Paraná 

Bandeirantes Paraná 

Palmas Paraná 

Irati Paraná 

Santa Helena Paraná 

Cambé Paraná 

Marialva Paraná 

Jandaia do Sul Paraná 

Arapoti Paraná 

Reserva Paraná 

Telêmaco Borba Paraná 

Cornélio Procópio Paraná 

Loanda Paraná 

Ibiporã Paraná 

Santo Antônio da Platina Paraná 
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Paranavaí Paraná 

Mandaguari Paraná 

Orobó Pernambuco 

Carpina Pernambuco 

Lagoa de Itaenga Pernambuco 

Araripina Pernambuco 

Afogados da Ingazeira Pernambuco 

Sertânia Pernambuco 

Canhotinho Pernambuco 

Ipubi Pernambuco 

Sanharó Pernambuco 

Limoeiro Pernambuco 

Nazaré da Mata Pernambuco 

Gameleira Pernambuco 

São João Pernambuco 

São Caitano Pernambuco 

Itambé Pernambuco 

Aliança Pernambuco 

João Alfredo Pernambuco 

Caetés Pernambuco 

Flores Pernambuco 

Rio Formoso Pernambuco 

Vicência Pernambuco 

Lajedo Pernambuco 

Ipojuca Pernambuco 

Agrestina Pernambuco 

Toritama Pernambuco 

Belém do São Francisco Pernambuco 

Macaparana Pernambuco 

Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco 

Quipapá Pernambuco 

Bom Conselho Pernambuco 

Lagoa Grande Pernambuco 

Panelas Pernambuco 

Belo Jardim Pernambuco 

Cupira Pernambuco 

Goiana Pernambuco 

São Bento do Una Pernambuco 

Buíque Pernambuco 

Santa Maria da Boa Vista Pernambuco 

Água Preta Pernambuco 

Itaíba Pernambuco 

Bezerros Pernambuco 

Salgueiro Pernambuco 

Arcoverde Pernambuco 

Abreu e Lima Pernambuco 

Condado Pernambuco 

Barreiros Pernambuco 

Amaraji Pernambuco 

Sirinhaém Pernambuco 

Tamandaré Pernambuco 

Exu Pernambuco 

Bodocó Pernambuco 

Ribeirão Pernambuco 

Ibimirim Pernambuco 

Bonito Pernambuco 

Moreno Pernambuco 

Corrente Piauí 

José de Freitas Piauí 

Miguel Alves Piauí 

Campo Maior Piauí 

Floriano Piauí 

Esperantina Piauí 

Piripiri Piauí 

Valença do Piauí Piauí 

Cocal Piauí 

Luzilândia Piauí 

Bom Jesus Piauí 

Pedro II Piauí 

Altos Piauí 

Barras Piauí 

Batalha Piauí 

Canto do Buriti Piauí 

Cordeiro Rio de Janeiro 

Silva Jardim Rio de Janeiro 

Piraí Rio de Janeiro 

Seropédica Rio de Janeiro 

Itatiaia Rio de Janeiro 

Miguel Pereira Rio de Janeiro 

Paraty Rio de Janeiro 

Armação dos Búzios Rio de Janeiro 

Tanguá Rio de Janeiro 

Santo Antônio de Pádua Rio de Janeiro 

São José do Vale do Rio Preto Rio de Janeiro 

Guapimirim Rio de Janeiro 

São Fidélis Rio de Janeiro 

São Francisco de Itabapoana Rio de Janeiro 

Barra do Piraí Rio de Janeiro 

Três Rios Rio de Janeiro 

Conceição de Macabu Rio de Janeiro 

Japeri Rio de Janeiro 

Currais Novos Rio Grande do Norte 

Pau dos Ferros Rio Grande do Norte 

Extremoz Rio Grande do Norte 

Apodi Rio Grande do Norte 

Touros Rio Grande do Norte 

João Câmara Rio Grande do Norte 

Caicó Rio Grande do Norte 

Baraúna Rio Grande do Norte 

Nísia Floresta Rio Grande do Norte 

Nova Cruz Rio Grande do Norte 

Goianinha Rio Grande do Norte 

Macau Rio Grande do Norte 

São José do Norte Rio Grande do Sul 
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Gramado Rio Grande do Sul 

São Gabriel Rio Grande do Sul 

Taquari Rio Grande do Sul 

Rosário do Sul Rio Grande do Sul 

Sant'Ana do Livramento Rio Grande do Sul 

Butiá Rio Grande do Sul 

Guajará-Mirim Rondônia 

Presidente Médici Rondônia 

Nova Mamoré Rondônia 

Penha Santa Catarina 

Itapema Santa Catarina 

Porto União Santa Catarina 

Curitibanos Santa Catarina 

Barra Velha Santa Catarina 

Biguaçu Santa Catarina 

Araquari Santa Catarina 

Rio Grande da Serra São Paulo 

Iracemápolis São Paulo 

Igaraçu do Tietê São Paulo 

Cravinhos São Paulo 

Barrinha São Paulo 

Ibaté São Paulo 

Guariba São Paulo 

Nova Odessa São Paulo 

Serrana São Paulo 

Cajamar São Paulo 

Campo Limpo Paulista São Paulo 

Caieiras São Paulo 

Barra Bonita São Paulo 

Mongaguá São Paulo 

Juquitiba São Paulo 

Igarapava São Paulo 

Guararema São Paulo 

Pitangueiras São Paulo 

Iguape São Paulo 

Miracatu São Paulo 

Agudos São Paulo 

Mairinque São Paulo 

São Manuel São Paulo 

Tremembé São Paulo 

Taquarituba São Paulo 

Salto de Pirapora São Paulo 

São Miguel Arcanjo São Paulo 

Ilha Solteira São Paulo 

Taquaritinga São Paulo 

Monte Mor São Paulo 

Ilhabela São Paulo 

Louveira São Paulo 

Valparaíso São Paulo 

São Sebastião São Paulo 

Batatais São Paulo 

Álvares Machado São Paulo 

Cajuru São Paulo 

Rancharia São Paulo 

Orlândia São Paulo 

Ituverava São Paulo 

Cândido Mota São Paulo 

Socorro São Paulo 

Garça São Paulo 

Caçapava São Paulo 

Cosmópolis São Paulo 

Mococa São Paulo 

Lorena São Paulo 

Miguelópolis São Paulo 

Santo Antônio de Posse São Paulo 

Matão São Paulo 

Laranjal Paulista São Paulo 

Dois Córregos São Paulo 

Cachoeira Paulista São Paulo 

Bariri São Paulo 

Palmital São Paulo 

Embu-Guaçu São Paulo 

Pirajuí São Paulo 

Santo Anastácio São Paulo 

Vargem Grande do Sul São Paulo 

Mirassol São Paulo 

Ubatuba São Paulo 

Itupeva São Paulo 

Tietê São Paulo 

Cruzeiro São Paulo 

Ibitinga São Paulo 

Pedreira São Paulo 

Lençóis Paulista São Paulo 

Cabreúva São Paulo 

Penápolis São Paulo 

Jaguariúna São Paulo 

Aparecida São Paulo 

Morro Agudo São Paulo 

Arujá São Paulo 

Laranjeiras Sergipe 

Umbaúba Sergipe 

Tobias Barreto Sergipe 

São Cristóvão Sergipe 

Barra dos Coqueiros Sergipe 

Tocantinópolis Tocantins 

Miracema do Tocantins Tocantins 

Araguatins Tocantins 
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CLUSTER 4 

 

Município UF 

Tarauacá Acre 

Matriz de Camaragibe Alagoas 

Junqueiro Alagoas 

Igreja Nova Alagoas 

Teotônio Vilela Alagoas 

Delmiro Gouveia Alagoas 

Carauari Amazonas 

Manacapuru Amazonas 

Rio Preto da Eva Amazonas 

Itacoatiara Amazonas 

Amargosa Bahia 

Cruz das Almas Bahia 

Ipiaú Bahia 

Conceição do Jacuípe Bahia 

Inhambupe Bahia 

Castro Alves Bahia 

Crisópolis Bahia 

Serrinha Bahia 

Conceição do Coité Bahia 

Medeiros Neto Bahia 

Wenceslau Guimarães Bahia 

Oliveira dos Brejinhos Bahia 

Canarana Bahia 

Cícero Dantas Bahia 

Camacan Bahia 

Piritiba Bahia 

Riachão das Neves Bahia 

Mundo Novo Bahia 

Olindina Bahia 

Carinhanha Bahia 

Coaraci Bahia 

Ribeira do Pombal Bahia 

Xique-Xique Bahia 

Ipirá Bahia 

Macaúbas Bahia 

Itamaraju Bahia 

Tanhaçu Bahia 

Bom Jesus da Lapa Bahia 

Prado Bahia 

Senhor do Bonfim Bahia 

Livramento de Nossa Senhora Bahia 

Paripiranga Bahia 

São Desidério Bahia 

Mucuri Bahia 

Santa Rita de Cássia Bahia 

Barra do Choça Bahia 

Eusébio Ceará 

Pacajus Ceará 

Município UF 

Horizonte Ceará 

Pacatuba Ceará 

Quixeramobim Ceará 

Mombaça Ceará 

Pedra Branca Ceará 

Santana do Acaraú Ceará 

Lavras da Mangabeira Ceará 

Aracati Ceará 

Novo Oriente Ceará 

Ipu Ceará 

Cedro Ceará 

Castelo Espírito Santo 

Aracruz Espírito Santo 

Padre Bernardo Goiás 

Goianésia Goiás 

Itaberaí Goiás 

Goiás Goiás 

Morrinhos Goiás 

Anicuns Goiás 

Minaçu Goiás 

Acreúna Goiás 

Jataí Goiás 

Catalão Goiás 

Itumbiara Goiás 

Piracanjuba Goiás 

Goianira Goiás 

Lago da Pedra Maranhão 

São Luís Gonzaga do Maranhão Maranhão 

João Lisboa Maranhão 

Pio XII Maranhão 

Penalva Maranhão 

Alto Alegre do Maranhão Maranhão 

Vargem Grande Maranhão 

Barra do Corda Maranhão 

Vitória do Mearim Maranhão 

Itinga do Maranhão Maranhão 

Amarante do Maranhão Maranhão 

Pedro do Rosário Maranhão 

Diamantino Mato Grosso 

Barra do Garças Mato Grosso 

Tangará da Serra Mato Grosso 

Vila Rica Mato Grosso 

Nova Mutum Mato Grosso 

Lucas do Rio Verde Mato Grosso 

Alta Floresta Mato Grosso 

Anastácio Mato Grosso do Sul 

Nova Andradina Mato Grosso do Sul 

Ponta Porã Mato Grosso do Sul 
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Paranaíba Mato Grosso do Sul 

Rio Brilhante Mato Grosso do Sul 

Cassilândia Mato Grosso do Sul 

Caarapó Mato Grosso do Sul 

Maracaju Mato Grosso do Sul 

Juatuba Minas Gerais 

Salinas Minas Gerais 

Francisco Sá Minas Gerais 

Capelinha Minas Gerais 

Taiobeiras Minas Gerais 

Bocaiúva Minas Gerais 

Ouro Preto Minas Gerais 

Visconde do Rio Branco Minas Gerais 

Inhapim Minas Gerais 

Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais 

Três Marias Minas Gerais 

Perdões Minas Gerais 

Buritizeiro Minas Gerais 

São Joaquim de Bicas Minas Gerais 

Caxambu Minas Gerais 

Cláudio Minas Gerais 

Elói Mendes Minas Gerais 

Boa Esperança Minas Gerais 

Leopoldina Minas Gerais 

Muzambinho Minas Gerais 

Paraopeba Minas Gerais 

Itapecerica Minas Gerais 

São João del Rei Minas Gerais 

Formiga Minas Gerais 

Carandaí Minas Gerais 

Curvelo Minas Gerais 

Extrema Minas Gerais 

João Pinheiro Minas Gerais 

Sarzedo Minas Gerais 

Mateus Leme Minas Gerais 

Prata Minas Gerais 

Santana do Paraíso Minas Gerais 

Cambuí Minas Gerais 

Ituiutaba Minas Gerais 

Itaúna Minas Gerais 

Lagoa da Prata Minas Gerais 

São Sebastião da Boa Vista Pará 

Juruti Pará 

Tracuateua Pará 

Capitão Poço Pará 

Moju Pará 

Garrafão do Norte Pará 

Novo Repartimento Pará 

Nova Esperança do Piriá Pará 

Tailândia Pará 

Baião Pará 

Breu Branco Pará 

Viseu Pará 

São Miguel do Guamá Pará 

São Félix do Xingu Pará 

Tucumã Pará 

Tomé-Açu Pará 

Dom Eliseu Pará 

Novo Progresso Pará 

Lagoa Seca Paraíba 

Pombal Paraíba 

Guarabira Paraíba 

Itabaiana Paraíba 

Bayeux Paraíba 

Pedras de Fogo Paraíba 

Campina Grande do Sul Paraná 

Rio Branco do Sul Paraná 

Mandirituba Paraná 

São Mateus do Sul Paraná 

Prudentópolis Paraná 

Imbituva Paraná 

Castro Paraná 

Rolândia Paraná 

Astorga Paraná 

Altônia Paraná 

Campo Magro Paraná 

São Miguel do Iguaçu Paraná 

Lapa Paraná 

Guaratuba Paraná 

Cambará Paraná 

Piraquara Paraná 

Itapissuma Pernambuco 

Bom Jardim Pernambuco 

Paudalho Pernambuco 

Altinho Pernambuco 

Ouricuri Pernambuco 

Pombos Pernambuco 

Custódia Pernambuco 

Palmares Pernambuco 

Chã Grande Pernambuco 

Passira Pernambuco 

Tacaratu Pernambuco 

Catende Pernambuco 

Cabrobó Pernambuco 

São Joaquim do Monte Pernambuco 

Parnamirim Pernambuco 

Escada Pernambuco 

União Piauí 

Picos Piauí 

Oeiras Piauí 

Rio Bonito Rio de Janeiro 

Arraial do Cabo Rio de Janeiro 

Paracambi Rio de Janeiro 

Casimiro de Abreu Rio de Janeiro 
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Itaperuna Rio de Janeiro 

São João da Barra Rio de Janeiro 

Ceará-Mirim Rio Grande do Norte 

São José de Mipibu Rio Grande do Norte 

Santo Antônio Rio Grande do Norte 

Açu Rio Grande do Norte 

Areia Branca Rio Grande do Norte 

Lajeado Rio Grande do Sul 

Osório Rio Grande do Sul 

Quaraí Rio Grande do Sul 

Carlos Barbosa Rio Grande do Sul 

Frederico Westphalen Rio Grande do Sul 

Rio Pardo Rio Grande do Sul 

Sapiranga Rio Grande do Sul 

Encruzilhada do Sul Rio Grande do Sul 

Montenegro Rio Grande do Sul 

São Borja Rio Grande do Sul 

Eldorado do Sul Rio Grande do Sul 

Santa Vitória do Palmar Rio Grande do Sul 

Jaguarão Rio Grande do Sul 

Dom Pedrito Rio Grande do Sul 

Itaqui Rio Grande do Sul 

São Luiz Gonzaga Rio Grande do Sul 

Vilhena Rondônia 

Espigão D'Oeste Rondônia 

Cacoal Rondônia 

Rorainópolis Roraima 

Imbituba Santa Catarina 

Indaial Santa Catarina 

Maravilha Santa Catarina 

Navegantes Santa Catarina 

São João Batista Santa Catarina 

Timbó Santa Catarina 

São Francisco do Sul Santa Catarina 

Concórdia Santa Catarina 

Gaspar Santa Catarina 

Tubarão Santa Catarina 

Guaramirim Santa Catarina 

Tijucas Santa Catarina 

Camboriú Santa Catarina 

Santa Gertrudes São Paulo 

Rio das Pedras São Paulo 

Pontal São Paulo 

São Joaquim da Barra São Paulo 

Bertioga São Paulo 

Peruíbe São Paulo 

Araçoiaba da Serra São Paulo 

Vargem Grande Paulista São Paulo 

Santa Rita do Passa Quatro São Paulo 

Santa Cruz das Palmeiras São Paulo 

Ibiúna São Paulo 

Piracaia São Paulo 

Pilar do Sul São Paulo 

São Pedro São Paulo 

Capivari São Paulo 

Paraguaçu Paulista São Paulo 

Fernandópolis São Paulo 

Casa Branca São Paulo 

Santa Cruz do Rio Pardo São Paulo 

Vinhedo São Paulo 

Cordeirópolis São Paulo 

Martinópolis São Paulo 

Conchal São Paulo 

Assis São Paulo 

Tambaú São Paulo 

Santa Fé do Sul São Paulo 

Santa Isabel São Paulo 

Aguaí São Paulo 

Biritiba-Mirim São Paulo 

Novo Horizonte São Paulo 

Guaíra São Paulo 

Cerquilho São Paulo 

Apiaí São Paulo 

São José do Rio Pardo São Paulo 

Mogi Mirim São Paulo 

Monte Alto São Paulo 

Artur Nogueira São Paulo 

Espírito Santo do Pinhal São Paulo 

Avaré São Paulo 

Olímpia São Paulo 

Nossa Senhora da Glória Sergipe 

Porto da Folha Sergipe 

Poço Redondo Sergipe 

Simão Dias Sergipe 

Gurupi Tocantins 

Porto Nacional Tocantins 

Guaraí Tocantins 

Colinas do Tocantins Tocantins 
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ANEXO C – DESVIO PADRÃO NAS TABELAS E FIGURAS 

 

REF. FIGURA 10, 11, 12 e 16 - Desvio Padrão dos Percentuais de Compras da 

Agricultura Familiar entre 2011 e 2014 por porte dos Municípios 

  Porte do 
Município 

Desv. Pad. de 
perc11 

Desv. Pad. de 
perc12 

Desv. Pad. de 
perc13 

Desv. Pad. de 
perc14 

Até 5 mil 20,97% 21,92% 21,58% 23,96% 

de 5 a 10 mil 18,51% 19,55% 20,18% 21,20% 

de 10 a 20 mil 17,28% 17,75% 18,46% 20,86% 

de 20 a 50 mil 16,90% 17,70% 17,99% 19,59% 

de 50 a 100 mil 16,21% 17,11% 16,81% 19,89% 

de 100 a 200 mil 16,22% 17,48% 16,08% 20,92% 

de 200 a 500 mil 13,85% 16,00% 17,16% 20,41% 

mais de 500 mil 12,38% 12,70% 17,87% 18,71% 

 

 

REF. FIGURA 14 - Desvio Padrão dos Percentuais de Compras entre 2011 e 2014 por 

Região dos Municípios 

Região 
Desv. Pad. de 
perc11 

Desv. Pad. de 
perc12 

Desv. Pad. de 
perc13 

Desv. Pad. de 
perc14 

Centro-Oeste 15,48% 17,15% 17,59% 19,91% 

Nordeste 15,11% 15,18% 15,68% 17,70% 

Norte 14,37% 15,86% 16,79% 17,70% 

Sudeste 17,19% 18,53% 18,75% 20,79% 

Sul 21,10% 20,82% 22,45% 23,58% 

 

 

REF. TABELA 7 – Desvio Padrão Características dos Municípios entre 20 e 100 mil 

habitantes 

Região / UF 

Desv. Padrão de 
Percentual de 

Contratos Pronaf por 
DAP no Munic. 

Desv Padrão Contratos 
Pronaf por DAP por 

Munic. 

Desv. Padrão de Média 
das Compras da AF no 

PNAE (2011 a 2014) 

Nordeste 8,6% R$ 470,75 11,8% 

Alagoas 10,1% R$ 1.264,34 12,4% 

Bahia 8,5% R$ 396,02 11,2% 

Ceará 5,0% R$ 186,02 12,2% 

Maranhão 6,3% R$ 405,75 10,1% 

Paraíba 8,0% R$ 271,14 11,6% 

Pernambuco 7,7% R$ 413,72 11,1% 

Piauí 9,9% R$ 351,81 9,1% 
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Rio Grande do Norte 8,1% R$ 297,27 11,2% 

Sergipe 10,6% R$ 406,20 12,9% 

Sudeste 14,3% R$ 6.165,42 14,5% 

Espírito Santo 7,2% R$ 2.515,67 13,1% 

Minas Gerais 14,2% R$ 5.609,79 14,4% 

Rio de Janeiro 7,7% R$ 1.625,60 14,2% 

São Paulo 15,2% R$ 7.075,74 13,9% 

Sul 25,8% R$ 7.601,19 16,0% 

Paraná 23,4% R$ 7.051,31 14,7% 

Rio Grande do Sul 28,8% R$ 8.873,94 15,5% 

Santa Catarina 21,4% R$ 5.807,92 15,4% 

Norte 9,4% R$ 3.326,48 11,8% 

Acre 6,4% R$ 1.336,15 10,3% 

Amapá 2,7% R$ 354,09 10,5% 

Amazonas 1,5% R$ 273,81 11,5% 

Pará 4,5% R$ 794,60 11,0% 

Rondônia 6,4% R$ 2.654,00 13,6% 

Roraima 3,4% R$ 1.133,33 10,6% 

Tocantins 12,5% R$ 4.696,48 11,5% 

Centro-Oeste 13,5% R$ 4.301,37 13,3% 

Distrito Federal - - - 

Goiás 16,3% R$ 4.375,36 13,9% 

Mato Grosso 10,0% R$ 4.236,03 11,9% 

Mato Grosso do Sul 8,5% R$ 4.019,69 13,8% 

Total Geral 20% R$ 6.177,11 15% 

 

REF. FIGURA 19 – Desvio Padrão Implementação da Compra da Agricultura Familiar 

2011-2014. Municípios 20 a 100 mil hab. Organizados em Clusters. 

 

CLUSTER 
Desv. Pad. de 
perc11 

Desv. Pad. de 
perc12 

Desv. Pad. de 
perc13 

Desv. Pad. de 
perc14 

1 10% 11% 13% 13% 

2 16% 17% 18% 17% 

3 6% 8% 7% 10% 

4 7% 13% 13% 15% 

 

REF. TABELA 9 – Desvio Padrão Acesso Pronaf em municípios dos cluster 

CLUSTER 

Desv. Padrão de 
valor médio 
contratos Pronaf 

Desv. Padrão de 
Contr. Pronaf /DAP 
Física 

Desv. Padrão de 
DAP per capta 

Desv. Padrão de 
DAP Jurídica por 
município 

1  R$ 16.056,72  16,6% 4,8% 3,13 

2  R$ 15.013,70  21,5% 4,2% 2,70 

3  R$ 15.412,19  9,7% 5,0% 2,42 

4  R$ 15.505,27  11,4% 4,5% 2,80 

Total  R$ 15.725,14  14,3% 4,7% 2,76 
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REF. FIGURA 26 – Desvio Padrão de compras da Agricultura Familiar em Relação à 

contratação de Empresa Terceirizada. 1242 municípios de 20 a 100mil habitantes. 2014. 

 
Houve 

contratação? 
Desv. Pad de 
Compras 2011 

Desv. Pad de 
Compras 2012 

Desv. Pad de 
Compras 2013 

Desv. Pad de 
Compras 2014 

Não 16,9% 17,5% 17,8% 19,6% 

Sim 13,5% 19,1% 16,2% 21,1% 

 

REF. FIGURA 28 – Desvio Padrão de compras da Agricultura Familiar em Relação à 

contratação de Empresa Terceirizada. 137 municípios entre 100 a 200mil habitantes. 

2014. 
Houve 

contratação? 
Desv. Pad de 
Compras 2011 

Desv. Pad de 
Compras 2012 

Desv. Pad de 
Compras 2013 

Desv. Pad de 
Compras 2014 

Não 16,6% 17,4% 16,5% 20,1% 

Sim 11,5% 14,5% 16,3% 20,4% 

 

 


