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Fonte: Por Tomate para a Cidade 

 

 

 “Acudiro. Nhola tinha ânsia, tonteira, celeração, corpo largado, 
não via nada, nem a lampa da candeia. Dei chá de goiabeira. 
Esperei clareá o dia, bandiei o corgo, fui na casa da Delíria. Aí 
falei:  

 — Delíria, me prouve um insonso de sal, Nhola tá ruim...  
 Delíria me pruveu o sal.  
 Eu fiz um engrossado de farinha de milho, Nhola comeu, 

descansou, miorou e falou:  
 — Nunca comi comesinho tão bão. Louvado seja Deus.  
 Nóis demos gaitada...  
 Aí correu mundo que Nhola teve vertige de fraqueza, falta de 

cumê... A casa se encheu de vizinho. Cada um trazendo uma 
coisa pra nóis. Até pedaço de capado e cuia de sal; café pilado e 
açúcar branco.  

 Nóis fiquemo tão contente... Nhola dava gaitada... virou uma 
infância.” 

   
 

Cora Coralina 
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RESUMO 

 

De modo geral, em países como o Brasil, em que há muita desigualdade na distribuição de renda, o 
arranjo constitucional federativo adota o princípio da responsabilidade pela provisão da maioria dos 
serviços públicos, em especial na área de políticas sociais, comum aos três níveis de governo. Nesse 
sentido, o desenho institucional das relações intergovernamentais entre os diferentes níveis de governo 
pode ser entendido como um conjunto de mecanismos e estratégias para induzir as esferas de governo 
a aderirem às políticas públicas nacionais. Assim, o presente trabalho procura analisar as formas de 
interação entre as três esferas governamentais no Brasil, olhando, particularmente, o Programa de 
Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea, modelo misto. A escolha 
desse objeto empírico justifica-se não só pela sua importância social no combate à extrema pobreza no 
país, mas sobretudo pelo fato de se constituir em política pública cuja implementação se faz pela 
atuação conjunta entre  União, Estado e Município. Para atender o proposto no estudo, a estratégia 
metodológica adotada foi o estudo de caso único, que permite explicar as ligações causais em 
intervenções ou situações da vida real demasiadamente complexas para serem tratadas por meio de 
estratégias experimentais ou de comparações mais amplas de dados, que exigem aprofundamento de 
vários níveis de análise, adotando-se uma combinação de técnicas ou fontes de informação para 
validar os resultados, tais como leis, resoluções, decretos, relatórios, atas de reuniões, entrevistas e 
observação direta. A escolha do Estado do Paraná e o Município de Maringá como o lócus empírico da 
pesquisa foi feita por razões de ordem prática que facilitam a coleta de informações. Como 
conclusões, a investigação reforça argumentação da literatura de que a existência de um padrão de 
relacionamento interdependente na implementação de uma política pública é fundamental para seu 
sucesso. Entretanto, ressalta que os acordos entre as esferas de governo são essenciais para atingir o 
objetivo traçado no desenho da política. Desse modo, na Autoridade Independente de Wright (1988), 
existe entre os governos um relacionamento de total independência e autonomia, o que seria 
conseguido a partir da completa clarificação dos papéis de cada uma das esferas de governo. Portanto, 
o tipo de autoridade hierárquica, modelizado por Wright, exige que a implementação da política 
pública compartilhada, uma clara delimitação dos papéis de cada esfera de governo. Por outro lado, 
não é suficiente a delimitação dos papéis nas três esferas de governo; é necessário que os objetivos da 
política sejam claros para os implementadores e o que esperam deles. Essas questões vinculam-se à 
maior ou menor possibilidade de resistência ao plano. Somam-se a isso a previsão e a disponibilidade 
de recursos, financeiros, principalmente. Conclui-se que a hipótese que fundamenta a investigação, o 
“fracasso” ou a impossibilidade de o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) concretizar uma 
relação intergovernamental – exigência tida como necessária para que ele atinja seus objetivos – deve-
se à ausência de um padrão de relacionamento interdependente (ou de barganha) entre seus atores é 
comprovada pela pesquisa.  
 
Palavras-chave: Relação Intergovernamental. Federalismo. Políticas Públicas. PAA. 
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ABSTRACT 

 

Generally speaking, in countries like Brazil, where there is a lot of inequality in income distribution, 
the constitutional arrangement of Federation adopts the principle of responsibility for the provision of 
most public services, particularly in the area of social policies, common to the three levels of 
Government. In this sense, the institutional design of intergovernmental relations between the different 
levels of Government can be understood as a set of mechanisms and strategies to induce the 
Government to adhere to national public policies. Thus, this paper seeks to analyse the forms of 
interaction between the three governmental spheres in Brazil looking particularly the food acquisition 
Program in purchase mode with simultaneous donation, mixed model. The choice of this empirical 
object is justified not only by your social importance in the fight against extreme poverty in the 
country, but above all by the fact become public policy whose implementation is done by the 
performance. To meet the proposed in the study, the methodological strategy adopted was the single 
case study, that allows to explain the causal links in speeches or real life situations too complex to be 
handled through experimental strategies or broader comparisons of data that require deepening of 
various levels of analysis, adopting a combination of techniques or information sources to validate the 
results , such as laws, decrees, resolutions, reports, minutes of meetings, interviews and direct 
observation. The choice of the State of Paraná and the municipality of Maringá as the locus of 
empirical research was made for practical reasons that facilitate the collection of information. As the 
research reinforces findings the literature of the existence of a pattern of interdependent relationship in 
the implementation of a public policy is key to your success. However, points out that the agreements 
between the spheres of Government are essential to achieve the goal outlined in the design of policy. 
Thus, the independent authority of Wright (1988), exists between Governments a total independence 
and autonomy relationship, which would be achieved from the complete clarification of the roles of 
each of the spheres of Government. Therefore, the type of hierarchical authority, modelizado by 
Wright, requires the implementation of shared public policy, a clear delineation of the roles of each 
sphere of Government. On the other hand, are not sufficient the delimitation of roles in the three 
spheres of Government, it is necessary to be clear policy objectives for implementers and what's 
expected of them. These issues are linked to a greater or lesser possibility of resistance to the plan. 
Add to that the forecast and availability of resources, especially financial. It is concluded that the 
hypothesis on which the investigation the "failure" or the impossibility of the food acquisition 
Program (PAA) to intergovernmental relationship – demand taken as needed so that it reaches your 
goals – is due to the absence of an interdependent relationship pattern (or of bargaining) between his 
actors is proven by research. 
 
Keywords: Intergovernmental Relationship. Federalism. Public Policy. PAA.  
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INTRODUÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 
 

Especialmente em países federativos, como é o caso do Brasil, são exigidas, cada vez 

mais, atividades de coordenação entre diferentes esferas de governo e diferentes áreas de 

atuação do Estado. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um vasto rol de competências 

comuns à União, Distrito Federal, estados e municípios, que passaram, então, a compartilhar a 

responsabilidade por políticas públicas sociais universais em diversas áreas, tais como saúde, 

educação, habitação e assistência social. 

Segatto (2015, p. 12), ao abordar as políticas sociais universais, menciona que uma 

parte da literatura “acredita ser possível em sistemas federativos, o governo federal ser o 

coordenador das políticas sociais”. Essa coordenação federativa é exercida entre União, 

Distrito federal, estados e municípios por meio da cooperação e, consequentemente, pelas 

relações intergovernamentais. Sendo assim, existe a necessidade de que essas relações sejam 

reguladas por algum tipo de mecanismo de coordenação, dentre o qual se encontram a 

redistribuição de recursos, regulamentação nacional e estabelecimento de padrões nacionais.  

A finalidade desses mecanismos de coordenação é reduzir as desigualdades entre as 

unidades federativas. Para tanto, foi necessário criar um novo desenho institucional, com forte 

diretriz no sentido de descentralização para as unidades subnacionais (municípios).  

Além da determinação constitucional, outro fator decisivo  para a descentralização 

para as unidades subnacionais foi a crise fiscal federal, que exigiu a implantação de reformas 

de Estado para cortar gastos. Tal decisão teve influência direta na atuação do governo federal 

nas políticas públicas (SOUZA, 1996; FRANZESE, 2010).  Neste novo contexto, o papel do 

governo federal foi fundamental na efetivação dos municípios como os principais 

responsáveis pelo provimento de condições mínimas de bem estar social da população 

exigidas pela Constituição Federal de 1988.  

Todavia, como já foi apontado, “dadas as condições de autonomia municipal 

garantidas pela nova Constituição, sem nenhuma exigência quanto a um padrão nacional de 

políticas sociais, a municipalização aconteceu com ritmos e prioridades diferentes” 

(FRANZESE, 2010, p. 14), ou seja, a prioridade de cada município dependia do gestor 

municipal, que podia escolher a política de acordo com sua preferência, provocando 

fragmentação das políticas públicas.  
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Este quadro de fragmentação foi revertido a partir da segunda metade da década de 

1990, quando o governo federal – em boa medida recuperado da crise anterior (com a redução 

do processo inflacionário), implementou uma série de ações com a finalidade de estabelecer 

padrões nas diversas políticas públicas nacionais e aumentou a coordenação entre os entes 

federativos.  

Talvez a principal e mais importante ação do governo federal tenha sido tomar para si 

a coordenação das políticas públicas nacionais. Para fazer frente a esta medida, adotou como 

estratégia as transferências intergovernamentais visando incentivar os gestores municipais a 

aderirem às diretrizes nacionais na implementação das políticas públicas.  

Isso ocorreu na área de educação, saúde e assistência social, promovendo um avanço 

significativo na universalização das políticas públicas, com a oferta de recursos financeiros 

para aqueles municípios que aderissem à política nacional (ABRUCIO, 1998; SILVA, 2014). 

Foi assim “na área da educação com o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) e na área da saúde com a Norma 

Operacional Básica 01/96 cujos principais resultados, no inicio dos anos 2000” (FRANZESE, 

2010, p. 15).  

Consideradas também fundamentais para a universalização do ensino fundamental e 

da atenção básica de saúde, foram as definições legais adotadas na sequência, atinentes à 

regulamentação da política pública da assistência social, estabelecidas em três instrumentos: a 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, Lei Federal nº 8.742/07/1993), o primeiro texto 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS de 1998) e as Normas Operacionais 

Básicas (NOB/97 e NOB/98), “promovendo um grande avanço no que se refere à 

universalização da assistência social básica, por meio da oferta de recursos a municípios que 

aderirem à política nacional de assistência social” (loc. cit.). 

Tal como Franzese (2010), Arretche (2008, p. 13-14) também já havia mencionado 

que a capacidade de coordenação nacional de políticas do governo federal nestas áreas 

específicas, saúde e assistência social, é “afetada pelas prerrogativas constitucionais que 

garantem autonomia decisória aos governos municipais”. Estes aderem às políticas nacionais 

com base em um “cálculo em que são avaliados os custos e benefícios prováveis desta 

decisão”. Portanto, para  que os governos locais façam a adesão a um programa que tenha 

“prioridade em sua agenda, o governo central deve adotar estratégias bem sucedidas de 

indução, que contemplem ganhos aos governos territoriais” (loc. cit.). 

Ainda de acordo com Arretche (2012, p. 16-17), o sistema federativo brasileiro é 

“bastante centralizado, o que não deve ser confundido com ausência de mecanismos de frear a 
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influência do governo central – apesar da forte presença da União, estados e municípios são 

atores relevantes na formulação e implementação de políticas públicas”. Assim, continua ela,  

a “federação brasileira tornou-se altamente integrada, ainda que cada nível de governo seja 

dotado de autoridade política própria”. O processo de construção do estado nacional operou 

no sentido da “centralização da autoridade política”.  

Por outro lado, Abrucio (2005, p. 53) contesta este argumento e afirma que, em vez de 

centralização, o que ocorre é um processo de coordenação federativa e menciona, como 

exemplos, o Piso de Atenção Básica e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério. Segundo o autor, esses são “instrumentos que 

promoveram redução de desigualdade e introduziram padrões nacionais”, sem diminuir a 

autonomia dos estados e municípios. 

De fato, o principal instrumento para diminuir a desigualdade no Brasil se encontra na 

Constituição Federal de 1988 que, justamente por pautar-se em parâmetros de equidade e 

direitos sociais universais, é denominada “Constituição Cidadã”. Ela consolidou conquistas e 

ampliou direitos no campo da educação, saúde, assistência social, previdência social, trabalho, 

lazer, maternidade, infância e segurança. Além disso, definiu os direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais e da associação profissional e sindical; concedeu o direito à greve, o direito 

de trabalhadores e empregadores participarem dos colegiados dos órgãos públicos e o direito 

de negociação entre representantes dos trabalhadores e empregadores (Constituição Federal, 

1988, Cap. II, Arts 6 a 11).  

Segundo  Piana (2009, p. 41-42), até a Constituição Federal de 1988, o “país não tinha 

um aparato jurídico-político que apontasse para a formação mínima de padrões de um Estado 

de Bem-Estar Social”. Foi só a partir de então que a proteção social passou a ser vista como 

um direito da população brasileira, como o são os direitos políticos, por exemplo. Ela se 

tornou um marco na configuração do Welfare brasileiro ao colocar nos termos da lei as 

políticas sociais como necessárias ao cumprimento do papel do Estado para com a sociedade, 

garantindo aos indivíduos condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo 

de seus direitos (TEIXEIRA, 1985)1.  

                                                 
1 Cabe fazer uma breve distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os primeiros têm vigência universal e existem 
independentemente de seu reconhecimento pela constituição de um país. Os direitos fundamentais, por sua vez, são os direitos consagrados 
pela constituição e representam as bases éticas do sistema jurídico nacional. Para garantir seus direitos, os cidadãos tendem a exigir do 
Estado uma intervenção na ordem social que assegure critérios de justiça distributiva, diminuindo as desigualdades sociais e proporcionando 
aos indivíduos melhores condições de vida (TEIXEIRA, 1985). Para tanto, o Estado cria as políticas públicas, embora não exista uma única 
definição sobre o que seja política pública (MEAD, 1995; LYNN, 1980; PETERS, 1986; DEY, 1984). Ela pode ser definida como conjunto 
de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que 
visa a assegurar um determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. 
Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas, segundo Souza (2006, p. 25), “assumem, em geral, uma visão 
holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, 
ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores.”.  
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É dentro dessa temática de coordenação federativa que se insere o presente estudo, 

procurando examinar como ocorrem as relações entre governos na federação brasileira em 

políticas públicas, cuja implementação se dá de forma compartilhada entre entes federativos.   

 

 

DEFINIÇÃO DO OBJETO TEÓRICO  
 

A discussão teórica  tem como base as formulações desenvolvidas por Wright (1988), 

que diferencia as formas de interação entre os governos – independente, interdependente e 

inclusiva. Na autoridade independente, Wright pressupõe existir entre os governos um 

relacionamento de total independência e autonomia, o que seria conseguido a partir da 

completa clarificação dos papéis de cada uma das esferas de governo.  

Na autoridade interdependente, apresenta três características principais: duas ou três 

esferas de governos podem atuar simultaneamente numa mesma questão, representadas pelas 

áreas de intersecção; as áreas de autonomia exclusiva de ação ou de jurisdição única são 

reduzidas e seriam espaços de ação similares ao modelo de autoridade independente; e o 

poder e a influência disponíveis a qualquer esfera de governo são limitados, criando um 

padrão de autoridade em que prevalece a barganha, entendida como a necessidade de acordos 

ou trocas. 

Por outro lado, na autoridade inclusiva, a atuação dos governos subnacionais depende 

totalmente das decisões tomadas pelo governo nacional. Dessa forma, estados e municípios se 

configuram como meras unidades administrativas, com a centralização de todas as decisões 

no governo nacional, estabelecendo, assim, uma relação hierárquica (idem, ibidem). Esse 

modelo é similar ao federalismo dual ou “bolo de camada” de Pierson (1995), no qual 

diferentes esferas são responsáveis de forma estanque por questões específicas de uma 

política pública. Segundo Wright (1988), a coexistência de diferentes instâncias de poder 

molda formas peculiares de relações intergovernamentais competitivas caracterizadas por 

conflitos de poder ou cooperativas caracterizadas por negociações entre as esferas de governo.  

É nessa linha de raciocínio que estão fundamentadas as seguintes considerações: a) a 

coordenação intergovernamental interdependente é condição necessária para que uma política 

pública seja implementada de forma bem sucedida entre entes federativos; b) o modelo 

construído por Wright oferece uma tipologia importante e bastante operacional para se 

entender as diferentes possibilidades de coordenação governamental numa federação; c) a 
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coordenação mais adequada entre governos que gozam de autonomia política é a do tipo 

interdependente e não sobreposta ou hierárquica, conforme denominação de Wright.   

 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO OBJETO EMPÍRICO 
 

Em uma perspectiva geral, os países latino-americanos - e particularmente o Brasil - 

destacam-se pela elevada desigualdade na distribuição de renda, enquanto os países mais 

desenvolvidos caracterizam-se por possuírem um padrão mais moderado de desigualdade, ou 

seja,  melhor distribuição de renda.  

De acordo com dados do Censo 2010, no Brasil vivem em situação de extrema 

pobreza2 16,27 milhões de pessoas, o que representa 8,5% da população total (IBGE, 2010). 

Embora apenas 15,6% da população brasileira residam em áreas rurais, quase a metade 

daqueles que se encontram em situação de extrema pobreza residem na zona rural (46,7%). A 

outra parte (53,3%) se situa em áreas urbanas, onde reside a maior parte da população 

(84,4%). Entretanto, ao observar a incidência da pobreza, a situação do campo chama a 

atenção – uma em cada quatro famílias do meio rural estava, então, em situação de extrema 

pobreza, ou seja, 25% da população do campo se encontrava nesta situação de extrema 

pobreza, enquanto apenas 5% da população urbana podia ser caracterizada como 

extremamente pobre (IBGE, 2010).  

O contingente de pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza é 

composto, sobretudo, por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, acampados, 

assalariados rurais, extrativistas, pescadores, quilombolas, indígenas, outros povos e 

comunidades tradicionais. Destaca-se que as áreas com a maior incidência da pobreza, 

segundo os dados do IBGE (2010), estão concentradas, principalmente, nas regiões Nordeste 

e Norte do país. 

Todavia, nos  últimos anos, a maior elevação da renda dos grupos mais pobres em 

relação a dos mais ricos no Brasil decorrente de políticas sociais explicitamente destinadas a 

redução da pobreza  foi determinante para que o Índice de Gini diminuísse de 0,545, em 2004, 

para 0,490, em 2014. A despeito disso, e em comparação com outros países no mesmo estágio 

                                                 
2 IPEA (2011, p. 9-10) “pobreza extrema o valor que definia a elegibilidade para o benefício incondicional do 
PBF no momento de sua criação: ter renda domiciliar per capita menor que R$50,00 mensais, valor 
correspondente a um quarto do salário mínimo no início de 2003. Atualizado de setembro de 2003 para setembro 
de 2010 pelo INPC, o valor arredondado dessa linha seria R$70,00 o valor exato da linha de elegibilidade para o 
benefício incondicional desde julho de 2009. Essa linha também é próxima da linha internacional de pobreza 
usada para o monitoramento do progresso global em reduzir à metade a pobreza extrema no mundo.”. 
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de desenvolvimento, continua apresentando um nível de desigualdade elevado. O índice de 

Gini da Argentina, por exemplo, foi de 0,420 em 2014 (cf. SPE, 2016, p. 5). 

Dentre as políticas sociais de combate à pobreza, pode-se destacar o Programa Bolsa 

Família, várias políticas articuladas do Brasil sem Miséria, o Minha Casa Minha Vida e o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O PAA foi escolhido para a realização da 

presente análise porque, além de sua importância no combate à pobreza no país, trata-se de 

programa cuja implementação exige coordenação entre os entes federativos. Assim, essa tese 

tem como objeto de estudo a análise da relação de coordenação entre entes federativos na 

implementação do PAA. De forma mais específica, busca analisar o papel coordenador da 

União e as relações desse com os governos subnacionais.  

 

 

PERGUNTAS DE PESQUISA E HIPÓTESE  
 

A partir desse estudo de caso, a pesquisa pretende responder às seguintes questões: 1ª) 

Partindo de considerações teóricas gerais relativas aos  fatores que determinam a adesão de 

governos subnacionais a políticas formuladas pelo governo central, pergunta-se: a lei do PAA 

estabelece incentivos institucionais para a adesão? 2ª) Quais são os incentivos políticos para 

essa adesão? 3ª) Qual o padrão das  relações intergovernamentais estabelecidos entre os 

governos envolvidos no PAA,  hierárquico ou barganha? 

A hipótese que fundamenta a investigação é a seguinte: o “fracasso” ou a 

impossibilidade de o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) concretizar uma relação 

intergovernamental – exigência tida como necessária para que ele atinja seus objetivos – 

deve-se à ausência de um padrão de relacionamento interdependente (ou de barganha) entre 

seus atores. 

 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

Para atender ao proposto no estudo, a estratégia metodológica adotada é o estudo de 

caso único. De acordo com Yin (1994), o estudo de caso permite explicar as ligações causais 

em intervenções ou situações da vida real demasiadamente complexas para serem tratadas por 

meio de estratégias experimentais ou de comparações mais amplas de dados. O mesmo autor 

evidencia que a essência dessa ferramenta é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de 
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decisões, buscando as razões pelas quais foram tomadas, como foram implementadas e com 

quais resultados (YIN, 2005).  

Eisenhardt (1989); Hartley (1994); Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002) afirmam que o 

estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que se centra na compreensão das dinâmicas 

presentes dentro de configurações individuais ou múltiplas e em vários níveis de análise.  

 Para validar os resultados de pesquisas baseadas em estudo de caso, Rezende (2011) 

recomenda as propostas de Brady e Collier (2004); George e Bennett (2004); Gerring (2004, 

2007); Lichbach e Zuckerman (1997); Mahoney (2007 e 2010) e Goertz e Starr (2002), que 

refletem sobre a metodologia qualitativa na ciência política, “consolidando um efervescente 

debate sobre limites e possibilidades da inferência causal3 para desenhos de pesquisa do tipo 

small-n (no qual se inserem os estudos de casos) e na análise histórico-comparada4 

(REZENDE, 2011, p. 300).  

 Ainda segundo Rezende (2011), esses autores procuram compreender os elementos 

que conferem especificidade a estas estratégias analíticas no sentido de buscar novas 

fundações conceituais sobre requisitos acerca de tipos de causalidade e tipos de inferências 

que se podem considerar como válidas dentro dos limites da pesquisa qualitativa. 

 É exatamente este esforço de diferenciação que torna rico o debate sobre a inferência 

causal na pesquisa small-n, contrapondo o argumento de King, Keohane e Verba (1994), 

segundo o qual a lógica da inferência causal entre as tradições de pesquisa qualitativa e 

quantitativa seria essencialmente similar. Neste sentido, Yanow, Schwartz-Shea e Freitas 

(2008) estabelecem que os estudos de caso se situam em dois polos fundamentais: a 

explicação causal e a interpretação (verstehen).  

 Considerando-se que o estudo de caso único tem suas limitações e visando reduzir os 

riscos de enviesamento nas conclusões ou limitações próprias do uso de um único método, 

optou-se aqui pela triangulação, que, de acordo com Denzin e Lincoln (2000), é uma 

alternativa que combina diferentes perspectivas metodológicas e diversos materiais empíricos, 

                                                 
3 “O problema da inferência causal em desenhos de pesquisa qualitativa na ciência política (e nas ciências sociais 
mais amplamente) é o foco central do livro Designing social inquiry, de King, Keohane e Verba, que influenciou 
fortemente as novas trilhas dos debates sobre desenhos de pesquisa na ciência política comparada.” (REZENDE, 
2011, p. 299). 
4  Lees (2006) considera de fundamental importância situar os estudos de caso nas abordagens comparativas na 
ciência política. O papel dos estudos de caso na pesquisa comparada se situa próximo das fronteiras delineadas 
por McKweon (2004). Ele considera ser possível a utilização efetiva dos estudos de caso nas seguintes 
condições: a) gerar informação relativa ao contexto que permite construir teorias e hipóteses relevantes; b) 
inferência bayesiana, em que se analisa novos dados a partir do conhecimento teórico e empírico disponível; c) 
análise de casos cruciais que permitem confirmar ou refutar hipóteses; d) análise de contrafactuais; e) 
identificação de mecanismos causais e avaliação de hipóteses por intermédio da busca de “cadeias de processos 
causais”; e f ) conexão entre teoria, dados e desenho de pesquisa. Sobre a importância das comparações 
contextualizadas, ver Locke e Thelen (1995) ” (REZENDE, 2011, p. 300). 
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tais como leis, resoluções, decretos, relatórios, atas de reuniões, entrevistas e observações. 

Neste sentido, a triangulação é entendida como uma estratégia para acrescentar rigor, 

amplitude, complexidade, riqueza e profundidade nos resultados da pesquisa. Considerando-

se a hipótese de que o fracasso do PAA em concretizar coordenação intergovernamental se 

deve à ausência de um padrão de relacionamento interdependente entre seus atores, a 

triangulação contribui para ampliar o foco de análise, buscando múltiplas causas e 

considerando o caráter dinâmico e o contexto em que a política está inserida. 

 Por razões de ordem prática que facilitaram o levantamento de dados, elegeu-se o 

Estado do Paraná e o Município de Maringá como o lócus empírico dessa pesquisa. Entre os 

anos de 2003 e 2012, o PAA foi executado por estados, o Distrito Federal e municípios, por 

meio de convênios com o MDS. Com a Lei nº 12.512/2011, regulamentada pelo Decreto nº 

7.775/2012, abriu-se a possibilidade de execução do PAA mediante a celebração de Termo de 

Adesão, dispensada a celebração de convênio. Esse novo instrumento proporcionou a 

ampliação do Programa, com menos burocracia e pagamento pela União, por intermédio do 

MDS, diretamente ao agricultor familiar, por meio de um cartão bancário específico para o 

recebimento dos recursos do PAA. 

 No município locus empírico da pesquisa, foi adotada a modalidade compra com 

doação simultânea, cuja finalidade é atender as demandas locais de suplementação alimentar, 

promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada. Esta modalidade incentiva a 

produção local da agricultura familiar para atender às necessidades de complementação 

alimentar das entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e 

nutrição em condições específicas definidas pelo GGPAA, a rede pública e filantrópica de 

ensino. 

 A modalidade compra com doação simultânea é executada apenas com recursos do 

MDS, que pode utilizar três modelos: Estadual com Execução Direta – o termo de adesão é 

firmado entre o MDS e o estado e executado por uma secretaria; Estadual com Execução 

Indireta – celebrado entre o MDS, estado e a entidade da administração indireta; Municipal 

Pura – o termo de adesão é celebrado entre o município e o MDS sem a participação do 

estado; e Municipal Mista – o termo de adesão é firmado entre estado e município. Destaca 

que a modalidade compra com doação simultânea também pode ser executada pela Conab, 

porém somente as associações ou cooperativas de agricultores rurais.  

 No município lócus empírico dessa pesquisa foi adotado a Modalidade Compra com 

Doação Simultânea (CDS), modelo de Adesão Municipal Mista, com o compartilhamento das 

responsabilidades de implementação do PAA, entre o estado e o município. Como Unidade 
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Executora do PAA no estado, foi designada a Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

(SEAB) e pelo  município, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC). 

 Para atender os 399 municípios paranaenses, a estrutura da SEAB foi dividida em 23 

Núcleos Regionais. O Núcleo Regional da SEAB de Maringá atende 29 municípios. Assim, 

foi designado um coordenador estadual e um coordenador municipal. Esses dois 

coordenadores são os respondentes chave do questionário de pesquisa. 

 A coleta dos dados ocorreu em várias etapas ao longo da pesquisa, intercalando coleta 

e pesquisa bibliográfica. Primeiramente, fez o levantamento das Leis, Decretos, Portarias e 

Resoluções do MDS, MDA e GGPAA e pesquisas em sites do Censo Agropecuário, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, SEAB, Emater, SASC, Manuais Operativos e Cartilhas 

do PAA.  

Foi adotada também a técnica de observação não participante para coleta dos dados. A 

primeira ocorreu no Município de Flórida-Pr, em reunião presidida pelo coordenador do PAA 

do Núcleo Regional da SEAB-Maringá, com a finalidade de articular com o gestor municipal, 

agricultores familiares, representantes das entidades assistenciais do município, secretaria da 

assistência social, os benefícios na adesão ao PAA. Nessa oportunidade, foram coletados 

dados por meio de observação e conversas informais com os agricultores sobre o PAA, dentre 

os quais destacam-se: preço, quantidade, variedade produzida, forma de pagamento, local de 

entrega, quem poderia acessar o programa e valor que poderiam comercializar no ano. Essas 

anotações foram  fundamentais para as análises e as considerações finais. 

Em outro momento, a coleta de dados se deu participando em três reuniões do Consea, 

realizada no Núcleo da SEAB-Maringá, presidida pelo coordenador do PAA e representantes 

das entidades assistenciais do município, funcionários municipais, conselheira do Consea 

municipal. Nas pautas das reuniões os assuntos estavam relacionados ao PAA; articulação 

com os municípios que ainda não tinham aderido ao PAA; reunião com o prefeito para falar 

do programa; visitas às entidades assistenciais que recebem produtos do PAA; visita no centro 

de recebimento e distribuição de produtos; organização da Conferência Municipal da 

Segurança Alimentar e Nutricional. Nessas reuniões também foram realizadas anotações das 

discussões sobre o PAA e conversas informais com representantes das entidades assistenciais 

representando o governo e sociedade civil. 

Foi adotada também a técnica de observação não participante para coleta dos dados, 

participando no III Encontro Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá, com 

a seguinte programação: Realidade da Agroecologia na Agricultura Familiar de Maringá e 

região e sua consequente interação com as políticas públicas de SAN; SISAN: Compromisso 
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Social com a Agricultura Familiar na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

PAA na Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse encontro estavam  representantes dos 29 

municípios que fazem parte do Núcleo Regional da SEAB-Maringá, representantes da 

prefeitura municipal e secretários da saúde e assistência social, técnicos da Emater e 

sociedade civil. Além de anotações, houve também conversas informais para identificar a 

importância do PAA não somente para o agricultor familiar, mas também como garantia do 

direito à alimentação adequada.  

E, por último, foi por meio de entrevistas as quais se basearam em um roteiro 

semiestruturado, a partir de um esquema de perguntas abertas. Considerando as respostas dos 

entrevistados, foram propostas novas perguntas específicas com a finalidade de detalhar as 

informações mencionadas no decorrer de suas falas, as quais não constam no roteiro, mas 

foram registradas em caderno de anotações e podem ser consultadas. Não houve gravação das 

falas. 

Na guia de entrevista (Anexo 10) constam onze questões abertas abordando o tema: 

coordenação e relações intergovernamentais, aplicadas ao coordenador do PAA da Unidade 

Executora (SEAB) Núcleo Regional de Maringá e coordenadora do PAA municipal da 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá (SASC). A guia está subdividida em: 

categoria de análise; objetivo/descrição e perguntas aos coordenadores do PAA.   

Na categoria de análise coordenação intergovernamental  o objetivo foi identificar 

como os coordenadores veem a relação entre os governos (central, estadual e municipal) sobre 

o papel desempenhado pelo PAA como agente e parceiro no enfrentamento da pobreza. Já na 

categoria relação intergovernamental a finalidade foi averiguar a percepção dos 

coordenadores nas relações intergovernamentais do programa para identificar se existe um  

padrão de relacionamento entre as unidades nacional, estadual e local e se é do tipo 

independente, interdependente ou inclusiva.  

Desse modo, as observações não participantes, o roteiro de entrevista e a pesquisa 

bibliográfica intercalando as técnica de coleta de dados foram fundamentais  para responder 

as questões de pesquisa e elaborar as considerações finais. 

 É importante mencionar que o marco temporal do estudo dentro do qual a análise é 

feita, indica-se o período considerado entre os anos de 2003 a 2014, em razão da 

disponibilização das informações no site do MDS, MDA, CONAB e Grupo Gestor do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); Censo Agropecuário. E, ainda, se restringe à 

Modalidade Compra com Doação Simultânea, modelo de adesão Municipal Mista.  
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ESTRUTURA DA TESE 
 

 Na seção 1, discute-se o conceito de relação intergovernamental em sistema 

federativo, tendo adotado como teoria o Modelo de Relacionamento entre as unidades 

nacional, estadual e local de Wright (1988), que identificou a existência de padrões de 

coordenação federativa, construindo um modelo teórico com três padrões de relacionamento 

de autoridade entre os níveis de governo. No segundo momento, define-se Federação como 

uma forma de organização territorial de poder, resultando em um pacto federativo que, no 

caso brasileiro, é representado por uma República Federativa, onde o federalismo se apresenta 

como um “modelo político de organização de poderes territoriais” e, por último, federalismo e 

relações intergovernamentais em políticas públicas no Brasil.  

 A seção 2 aborda o federalismo de modo geral e, em seguida, as diferentes abordagens 

do federalismo brasileiro, para relacionar com objeto empírico de análise. No segundo 

momento versa sobre  federalismo e políticas públicas no Brasil, trazendo um breve histórico, 

para entender a contribuição ou interferência do federalismo nas decisões dos entes 

subnacionais na questão das políticas públicas, além do tratamento dado para ao federalismo 

pela Ciência Política no Brasil. Isto posto e, para atender ao propósito do estudo, adotou-se a 

abordagem do federalismo como pacto e, como subtema, federalismo e relações 

intergovernamentais e políticas públicas. 

A seção 3 aborda as políticas públicas voltadas para a agricultura de modo geral e, em 

específico, a agricultura familiar. Na primeira parte faz-se um breve relato da política agrícola 

e, em seguida, a pública para agricultura familiar no Brasil, separadas em patronal e familiar e 

a criação da Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais da conceito ao agricultor familiar e empreendedor familiar rural e define os 

beneficiários da política pública. Na segunda parte, é discutido sobre os programas que fazem 

parte da Política Pública para Agricultura Família e Empreendimentos Familiares Rurais, ou 

seja, o Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). E fechando a seção, é discutido o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), as modalidades e modelos de adesão, selecionando entre as modalidades executadas 

pelo Programa de Aquisição de Alimentos a Modalidade Compra com Doação Simultânea 

(CDS) e o Modelo de Adesão Municipal Mista. 

Na seção 4, inserem-se a temática da relação intergovernamental e políticas públicas 

tratada pela Ciência Política, cujo principal enfoque consiste nos estudos de Wright (1988)  
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nas relações entre um ou mais governos, o qual identifica a existência de três padrões de 

relacionamento de autoridade: Independente, Interdependente e Hierárquica. Partindo das 

questões teórica sobre relação intergovernamental em sistemas federativos, a seção descreve a 

dinâmica e a estrutura do PAA e os padrões das relações intergovernamentais entre as três 

esferas de governo, respondendo à hipótese da pesquisa e, por último, apontando os principais 

desafios da relação intergovernamental para aperfeiçoar a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos nos municípios e a visão dos coordenadores do PAA no município. 
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1 RELAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O objetivo desta seção é discutir o conceito de relação intergovernamental que guiará 

a tese. No primeiro momento busca-se na literatura o conceito de coordenação 

intergovernamental em sistema federativo. Para atender ao objetivo do estudo, adotou-se a 

teoria de Wright (1988), que identificou a existência de padrões de coordenação federativa, 

construindo um modelo teórico com três padrões de relacionamento de autoridade entre os 

níveis de governo. 

Dessa forma, Wright construiu uma tipologia operacional que compreende diferentes 

tipos de relacionamento em uma federação e definiu padrão de autonomia, porém, em 1995, 

Pierson identificou no modelo teórico de Wright (1988) as variáveis que mais afetam a 

produção de determinados arranjos federativos, principalmente a interconexão com as 

políticas públicas. Segundo Pierson (1995), a presença simultânea de diferentes atores em 

torno da mesma política pública torna seu desenho complexo, tanto para operacionalizar como 

para coordenar, principalmente, levando em consideração que as políticas públicas devem 

atender às necessidades e os interesses de cada nível de governo.  

No segundo momento, é abordado sobre Federação, considerada uma forma de 

organização territorial de poder, onde o poder central articula com os poderes estaduais e 

municipais. O resultado dessa articulação se traduz em um pacto federativo, que fazem parte 

os estados e os municípios, que, juntos, formam a União.   

No Brasil, é representado por uma República Federativa, onde o federalismo se 

apresenta como um modelo político de organização de poderes territoriais, finalizando com 

federalismo e relações intergovernamentais em políticas públicas.  

 

 

1.1 RELAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

 Debater sobre relação intergovernamental em sistema federativo é dizer a forma de 

organização territorial do Estado que define como as partes da nação devem se relacionar 

entre si. Antes, porém, é importante ter clareza da ideia de federalismo ancorada na federação. 

Segundo Affonso (1998, p. 691), “O termo ‘federação’ se refere à ideia de união, pacto, 

articulação das partes (Estados) com o todo (Nação) por meio de um governo central ou 
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federal”. Portanto, federação é uma forma de organização territorial de poder, de articulação 

do poder central com os poderes regionais e locais, resultando em um pacto federativo, do 

qual fazem parte os estados, os municípios que, juntos, formam a Nação. E federalismo é um 

conjunto de instituições políticas que dão forma à combinação de autogoverno e governo 

compartilhado, ou seja, trata-se da fórmula clássica proferida por Elazar (1987, p. 5), “self 

rule plus shared rule”.  

 No federalismo o princípio da soberania compartilhada deve garantir a autonomia dos 

governos e a interdependência entre eles, e o compartilhamento de poder e decisão em uma 

federação, segundo Abrucio (2005, p. 44), “pressupõe a existência de controles mútuos entre 

os níveis de governo – trata-se dos checks and balances”. 

 Entretanto, além da garantia da autoridade nacional sem retirar a autonomia local e da 

necessidade de checks and balances entre os níveis de governo, Abrucio (2005, p. 44) 

menciona que um “novo aspecto torna mais complexo o funcionamento das federações”, em 

razão do desenvolvimento ocorrido nos estados contemporâneos com um “crescimento do 

papel dos governos centrais”, notadamente com relação às políticas públicas. No caso dos 

sistemas federais, com soberania compartilhada, constituiu-se um “processo negociado e 

extenso de shared decision making, ou seja, de compartilhamento de decisões e 

responsabilidades” (loc. cit.). 

 Portanto, o compartilhamento de decisões e responsabilidades leva à interdependência 

e faz surgir, segundo Abrucio (2005, p. 44), o “problema da coordenação das ações de níveis 

de governo autônomos, aspecto-chave para entender a produção de políticas públicas em uma 

estrutura federativa contemporânea” e estabelece o conceito de coordenação federativa, como 

alternativa para separar centralização e descentralização,  

 
 que leva mais ao jogo do cabo de guerra do que a práticas colaborativas que 

respeitam a autonomia dos entes, sem perder de vista as necessidades nacionais de 
uma Federação. Além disso, a visão coordenadora que vem se instalando em várias 
políticas públicas não significa dar poder à União para se voltar ao modelo 
centralizador anterior. Ao contrário, na atual situação vigora, em maior ou menor 
medida, uma negociação mais constante com estados e municípios mais autônomos, 
tanto na elaboração quanto na implementação dos programas governamentais, de 
modo que toda ação federal tem de levar isso em conta (ABRUCIO, 2010, p. 11). 

 
 Além disso, o processo de descentralização de políticas públicas estabelecido na 

Constituição Federal de 88 desenvolvido ao longo da década seguinte, produziu resultados 

diferentes no país (ALMEIDA, 2000; ABRUCIO, 2005; FRANZESE, 2010; LOTTA, 2010; 

GONÇALVES; BITELMAN, 2014), tanto entre os estados e municípios como entre as 

políticas públicas.  
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 Na visão de Abrucio (2006, p. 78), a descentralização “constitui um processo 

nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional”, que resultou na transferência do 

poder de decisão para os governos subnacionais. Esses passam a ter autonomia para eleger 

seus governadores e legisladores, poder para dirigir diretamente a administração do ente 

público e elaborar sua legislação própria respeitando as competências atribuídas pela 

Constituição Federal, além de cuidar da estrutura tributária e financeira.   

 Para Nicolau (1997), a descentralização pode ser vista sob duas dimensões: econômica 

e política. Na dimensão econômica, está relacionada à ideia de repasses de recursos, admitida 

pela descentralização, possibilitando alocar recursos públicos para solução de problemas 

locais, considerando as especificidades de cada região.  

 Na dimensão política, quando o governo central transfere responsabilidades para os 

governos subnacionais,  para  aumentar a efetividade e a eficiência da administração pública, 

Abrucio (2006) contribui com a democracia aproximando governantes de governados e ainda 

essa aproximação permite o aumento de accountability no sistema político, bem como de 

canais de debate e de mecanismos de fiscalização e controle social. 

 Acrescenta também a visão de Arretche (1996), que menciona a descentralização de 

políticas públicas no Brasil como oposição ao regime militar, com a centralização no governo 

federal e ausência de participação no processo decisório. Na mesma linha de Arretche (1996), 

Almeida (2000, p. 1) diz que, desde a Constituinte Federal de 88, “o país vive um processo de 

construção das instituições de um federalismo cooperativo e descentralizado, que supõe 

competências compartilhadas e um processo permanente de negociação dos termos de 

cooperação”.  

 Tal fato pode ser observado a partir do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 

com a alteração da distribuição de competências entre municípios, estados e governo federal 

para provisão de serviços sociais, principalmente na direção da municipalização, como 

ocorreu com a saúde, com a transferência dos serviços de atenção básica para os municípios e 

da educação, com a municipalização da oferta de matrícula do ensino fundamental. Ademais, 

no processo de descentralização, houve o incentivo à participação direta de estados e 

municípios na implementação de políticas originalmente executadas pelo governo central, 

transferindo para os governos subnacionais a gestão e a prestação de serviços em setores 

prioritários, tais como saúde, educação e assistência social (ARRETCHE, 2002; ABRUCIO, 

2005; FRANZESE, 2010; LICIO, 2012). 

 Logo, discorrer sobre relação intergovernamental de políticas públicas em sistemas 

federativo é apresentar o arranjo institucional no qual se insere a política, de modo a ser 
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possível identificar como ocorre o compartilhamento de decisões e responsabilidades entre as 

esferas de governo.  

 Portanto, discutir relação intergovernamental é dizer que existem mecanismos 

“institucionais que assegurem prerrogativas das unidades da federação. Somente regimes 

democráticos possuem meios de assegurar que as regras formais, inclusive as do federalismo, 

não sejam arbitrariamente quebradas” (LICIO, 2012, p. 41). Embora tais ações sejam 

pertinentes ao governo central, comum na maioria das federações, Abrucio (2010, p. 11) diz 

que “os estados brasileiros, infelizmente, ainda não assumiram um papel coordenador junto 

aos municípios, tal qual acontece em diversos países federativos, algo que geraria maior 

equilíbrio intergovernamental.”. 

 Nesse sentido, a coordenação federativa têm sido implantada na saúde, educação, 

assistência social e segurança pública, surgindo o conceito de sistema, cujo termo remete 

haver uma “articulação federativa nacional.” (SANO; ABRUCIO, 2013, p. 97). Portanto, o 

significado de sistema pressupõe o governo central com importante papel de coordenar, 

incentivar e financiar as políticas públicas, porém sem embaraçar a autonomia dos  governos 

subnacionais, ocorrendo a “criação de arenas intergovernamentais de discussão e deliberação, 

na forma de Conselhos horizontais – entre os mesmos níveis de governo – e verticais” (loc. 

cit.). Nesta linha estão os fóruns bipartite e tripartite dentro do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) e os Conselhos Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea), Estaduais e Municipais, que vêm se fortalecendo na produção de 

consensos e na interlocução com o Governo Federal. 

 Na visão de Abrucio (2005), a redemocratização brasileira foi acompanhada da 

descentralização de diversas políticas públicas para os níveis subnacionais, porém sem 

estabelecer constitucionalmente as competências para implementar as políticas públicas pelos  

entes federados. Tal fato acarretou para a coordenação federativa dificuldade para induzir os 

entes subnacionais a aderirem a algumas das políticas públicas.  

 Para reverter esse quadro, o governo central tem utilizado algumas estratégias. Dentre 

elas incentivos financeiros, consórcios públicos, conferências nacionais e fóruns públicos, 

com a finalidade de alinhar institucionalmente a relação intergovernamental e, assim, 

incentivar os entes subnacionais a implementar as políticas públicas nacionais (idem, ibidem). 

 Lício (2012, p. 20) menciona que, dentre algumas das estratégias adotadas pelo 

governo federal para incentivar os governos subnacionais a aderirem às políticas públicas 

nacionais, é “regulação, transferências vinculadas à implementação de programas federais e 

programas de transferência direta de renda a população”, e sustenta sua argumentação citando 
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Agranoff (2001), que diz que “os recursos que os governos subnacionais possuem nesse jogo 

federativo, consubstanciados no poder de implementação, diante do qual o governo central 

não detém capacidade de total controle.”. 

 Em razão do governo central não ter controle total das decisões dos governos 

subnacionais devido à autonomia que possuem para aderir ou não a uma política pública, cujo 

dilema foi denominado de shared decision making, resumido por Pierson (1995, p. 451), “No 

federalismo, dada a divisão de poderes entre os entes, as iniciativas políticas são altamente 

interdependentes, mas são, de forma frequente, modestamente coordenadas.”, a divisão de 

poderes entre os entes governamentais se torna relevante em dada a complexidade das 

relações intergovernamentais, principalmente pela “convivência de tendências conflituosas e 

de intrincada solução”, entre as quais Abrucio (2005, p. 41-42) destaca três: 

 a) há hoje expansão ou, no mínimo, manutenção do Welfare State convivendo com 
maior escassez relativa de recursos. Tal situação exige melhor desempenho 
governamental, com fortes pressões por economia (cortar gastos e custos), eficiência 
(fazer mais com menos) e efetividade (ter impacto sobre as causas dos problemas 
sociais) - três tópicos que dependem, em países federativos, de maior coordenação 
entre as esferas político-administrativas na gestão das políticas públicas; 

 b) houve um aumento das demandas por maior autonomia de governos locais e/ou 
grupos étnicos, levando à luta contra a uniformização e a excessiva centralização, o 
que acontece ao mesmo tempo em que governos e coalizões nacionais tentam evitar 
problemas causados pela fragmentação, como a elevação da desigualdade social, o 
descontrole das contas públicas de entes subnacionais[...]; e 

 c) se, por um lado, é cada vez maior a interconexão dos governos locais com outras 
estruturas de poder que não os governos centrais, tais como [...] as parcerias com a 
sociedade civil, por outro lado, há simultaneamente uma necessidade de reforço das 
instâncias nacionais para organizar melhor a inserção internacional do país e reduzir 
os aspectos negativos da globalização, inclusive para as comunidades locais e seus 
hábitos socioculturais. 

 
 Diante das tendências conflituosas colocadas pelo autor, compete ao governo federal 

melhorar o desempenho, a relação entre as esferas político-administrativas dos diferentes 

níveis de governo, além de criar mecanismos efetivos de incentivos, com regras claras de 

competência e responsabilidade de cada um, entre outros aspectos (ABRUCIO; SOARES, 

2001; LOTTA, 2014). 

 Certamente, o que se espera da coordenação federativa são regras que determinem 

como serão compartilhadas as decisões e tarefas entre os atores e, também, as competências e 

responsabilidades de cada um dos entes, para se evitar “jogo de empurra” (PIERSON, 1995). 

Para Arretche (2004), nas áreas de competência comum na Constituição Federal do Brasil de 

88 não está posto como se daria a regulação e a implementação das políticas públicas pelos 

municípios. Porém, o compartilhamento das decisões e tarefas não são suficientes; é 

fundamental que se construa uma cultura política baseada no respeito mútuo e na negociação 

no plano intergovernamental (idem, ibidem). 
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 Embora a Constituição Federal de 1988 tenha mudado “as regras para a prestação de 

serviços assistenciais, alterando a concepção de direitos de cidadania, incorporando a 

assistência à seguridade social, criando a renda mínima vitalícia sem vinculo contributivo” 

(ARRETCHE, 2004, p. 174) e dividindo as atribuições entre os três níveis de governo, as 

competências entre eles permaneceram concorrentes. 

 Entretanto, em 1993 foi instituída uma proposição específica de reordenamento das 

funções entre os três níveis de governo, denominada de Lei Orgânica da Assistência Social. 

Nessa proposição de modelo de descentralização, o município deve ser o local privilegiado da 

execução dos serviços assistenciais, o que inclui a “prestação direta de serviços e a gestão dos 

convênios com entidades assistenciais” (loc. cit.). Aos estados, cabe um papel acessório, ou 

seja, só devem atuar nas situações em que os municípios não podem desempenhar a contento 

suas funções. 

 Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8742/1993, art. 1º), “A assistência 

social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.”, 

portanto, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios observar os 

princípios e as diretrizes estabelecidos na lei, fixar suas respectivas Políticas de Assistência 

Social.  

 

 

1.2 FEDERALISMO, RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

 Para discorrer sobre federalismo e relações intergovernamentais em políticas públicas, 

adotou-se o “federalismo como pacto”, delimitado por Souza (2008, p. 31). A ideia de pacto, 

segundo Franzese (2010, p. 33), “serve de base para estudos cujo foco esteja na interação 

entre os entes federativos, ou seja, nas relações entre eles.”. As relações intergovernamentais 

são importantes quando enfocam a dimensão de distribuição e compartilhamento do poder 

para gerir políticas públicas em uma federação que, segundo Wright (1999), envolvem uma 

rede de atores para alcançar determinado objetivo.  

 Descreve Licio (2012, p. 46) que a relação intergovernamental “seria um conceito 

subsidiário ao do federalismo, um termo técnico para explorar os processos em regimes 

particularmente, mas não exclusivamente, federativo.”. 
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 De acordo com Pierson (1995), o funcionamento das relações intergovernamentais no 

federalismo seria “mais do que um simples cabo de guerra, as relações intergovernamentais 

requerem uma complexa mistura de competição, cooperação e acomodação” (PIERSON, 

1995, 458). Tais interações entre governo central, estados e municípios, via pacto ou aliança, 

combinam o princípio da unidade com o princípio da autonomia, ou seja, o ponto de 

equilíbrio das relações intergovernamentais em uma federação é combinar formas capazes de 

extrair o máximo de cooperação com o mínimo de concorrência.  

 Em razão de existir um pacto e esse ser formalizado na Constituição Federal, segundo 

Franzese (2010, p. 34), “faz com que o fundamento da não-centralização seja diferente de 

descentralização. O movimento de descentralizar implica existir um centro, uma autoridade 

central que pode descentralizar e recentralizar de acordo com sua conveniência.”.  Ademais, 

as relações intergovernamentais são características inerentes das federações onde ocorre o 

entrecruzamento das responsabilidades nos três níveis de governo, podendo ser verticais ou 

horizontais.  

 Na avaliação de Abrucio e Sano (2006, p. 8), as relações intergovernamentais são 

consideradas um “fenômeno universal que ocorre sempre que dois ou mais governos 

interagem para o desenvolvimento ou execução de políticas públicas”, definido por Elazar 

(1987, p. 17) como “[...] os modos e meios particulares de operacionalizar um sistema de 

governo – no contexto norteamericano, um sistema federal –, modos e meios que envolvem 

amplas e contínuas relações entre os governos federal, estadual e municipal ou qualquer 

combinação possível”.  

Em seus estudos, Wright (1988, p. 40) desenvolveu três modelos para representar a 

distribuição do poder em sistemas federativos: Autoridade Independente ou Dual; Autoridade 

Interdependente ou Sobreposta; Autoridade Inclusiva ou Hierárquica ou Centralizada e 

identifica que para cada tipo de autoridade existe um padrão de autonomia: autônoma; 

barganha; hierárquico, conforme exposto na (
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Figura 1). 
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Figura 1 - Modelo de Relacionamento entre as unidades nacional, estadual e local para os EUA 

 
Fonte: Wright (1988, p. 40). 

 

 No tipo de Autoridade Independente, Wright (1988) pressupõe que os governos 

mantêm um relacionamento de total independência e autonomia, mas, segundo o autor, é 

fundamental deixar claras as responsabilidades de cada esfera de governo. O ponto de 

tangência representado na figura significa que não há necessidade de maior interlocução entre 

os atores. 

 Enquanto que o tipo de Autoridade Interdependente ou Sobreposta Wright (1988) 

apresenta três características consideradas principais: 1) duas ou três esferas de governos que 

atuam simultaneamente numa mesma questão, representadas pelas áreas de intersecção, 

podendo ocorrer numa mesma política e envolver os governos nacional, estadual e municipal; 

2) as áreas de autonomia exclusiva de ação ou de jurisdição única são reduzidas e seriam 

espaços de ação similares ao modelo de autoridade independente; e 3) o poder e a influência 

disponíveis a qualquer esfera de governo são limitados, criando um padrão de autoridade em 

que prevalece a barganha, entendida como a necessidade de acordos ou trocas. 

 No terceiro tipo, denominada por Wright (1988) de Autoridade Inclusiva ou 

Hierárquica ou Centralizada, os governos subnacionais dependem totalmente das decisões do 

governo nacional. Portanto, nesse tipo de autoridade, estados e municípios acabam por se 

configurar como unidades administrativas, com total centralização das decisões no governo 

nacional, estabelecendo entre os entes uma relação hierárquica de poder (idem, ibidem). 

Embora o modelo construído por Wright (1988) permite entender o tipo de autoridade 

e o padrão de autonomia em um sistema federativo, é importante agregar ao modelo questões 

observadas por Pierson (1994, p. 451), quando menciona que os sistemas federativos 

“sobrepõem a questão do ‘quem deve fazer isto?’ sobre a tradicional pergunta ‘o que deve ser 
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feito’”. Para o autor, a presença simultânea de diferentes atores no entorno de uma mesma 

política pública torna mais complexo seu desenho, operacionalização e relação, uma vez que 

ela deve atender às necessidades e os interesses de cada nível de governo e incorporar regras 

de decisão complexas para mudanças nos seus rumos, garantindo que os interesses continuem 

a ser atendidos, descritos a seguir:  

 
Em sistemas federais, autoridades do nível central coexistem com autoridades nas 
territorialmente distintas “unidades constituintes” da federação. Como os 
representantes do governo de ambos os níveis são parte de um mesmo sistema, 
embora parcialmente autônomos, suas iniciativas de políticas sociais são altamente 
interdependentes, mas em geral somente modestamente coordenadas. Eles podem 
competir entre si, desenvolver projetos independentes cujos propósitos se chocam, 
ou cooperar para atingir fins que não poderiam alcançar sozinhos (PIERSON, 1994, 
p. 451). 
 

 Em síntese, o modelo de Wright (1988) identifica que em um sistema federativo com 

instâncias de poder autônomo ocorrem relações entre um ou mais governos e conclui 

elaborando três modelos de relacionamento com padrão de autonomia: autônomo, barganha e 

hierárquico. No primeiro modelo, menciona que um ponto fundamental para que as relações 

intergovernamentais funcionem é a existência de normas, estabelecendo onde inicia e onde 

termina a responsabilidade de cada nível dentro da esfera de governo. No segundo, prevalece 

a barganha, entendida como a necessidade de acordos ou trocas e, no terceiro, a atuação dos 

governos subnacionais depende totalmente das decisões tomadas pelo governo nacional, 

configurando como unidades administrativas, ou seja, as relações entre os governos é uma 

relação de hierarquia total com a centralização das decisões no governo nacional. 

 Avaliando os três modelos de Wright (1988), Pierson (1994, p. 451) menciona que “os 

diferentes níveis de governo podem atuar sobre um mesmo espaço territorial”, porém devem 

existir regras claras que delimitem a responsabilidade de cada nível de governo, para que não 

ocorra fragmentação das políticas públicas.  

 Na interpretação de Pierson (1994), a fragmentação de uma  política pública pode 

gerar deficiência nas ações governamentais ou a sobreposição das iniciativas de diferentes 

níveis de governo, principalmente quando se trata de um mesmo tema compartilhado entre os 

níveis de governo, fazendo surgir modelos hierárquicos e hierarquia de poder. Para Pierson 

(1994), o modelo construído por Wright (1988) não levou em consideração que, mesmo um 

país tendo uma Constituição escrita, existem outros elementos próprios da dinâmica da 

política pública,  e são esses que definem as relações intergovernamentais em uma federação, 

ou seja, as relações intergovernamentais são estruturas, processos, instrumentos que 
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promovem e desenvolvem a cooperação entre governos ou suas respectivas entidades e 

órgãos. 

 

 

1.3 FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL 

 

 Diferentemente de muitas federações, a brasileira, assim como a belga, é um sistema 

de três níveis, porque incorporou os municípios juntamente com os estados, como partes 

integrantes da federação. Souza (2005, p. 113) argumenta que o Brasil não se enquadra na 

“teoria do federalismo, que considera apenas as esferas federal e estadual de governo”. O 

papel de provedor dado ao município brasileiro com relação às “políticas sociais não é 

matéria propriamente concernente à teoria do federalismo e sim dos conceitos de 

descentralização e de relações intergovernamentais”.  

 Para Souza (loc. cit.), como no federalismo não considera os espaços territoriais por 

terem garantias constitucionais próprias, inclusive tributárias, “caso dos municípios 

brasileiros”, os conceitos de relações intergovernamentais e descentralização-centralização 

são os mais apropriados, segundo a autora, para analisar situações como a brasileira.  

 Portanto, esses dois conceitos, descentralização e centralização, podem 

 
contribuir na análise sobre a distribuição de poder territorial em países como o 
Brasil, onde os municípios assumem papel de destaque, não apenas pela existência 
de políticas descentralizas, mas pelo seu relativo descolamento da jurisdição dos 
estados (SOUZA, 2005, p.113). 
 

 No regime militar, Arretche (1999) menciona que as relações intergovernamentais do 

Estado brasileiro eram mais próximas das características do Estado unitário do que das 

características das federações, já que a escolha de governadores e prefeitos era definida pela 

cúpula militar. Nos termos de Riker (1987 apud ARRETCHE, 1999, p. 114), no estados 

unitários o “poder político local é uma delegação do governo central, fonte exclusiva da 

autoridade política”. Segundo Arretche (loc. cit.), “é a barganha que distribui poder aos 

partidos políticos e esses moldam a estrutura federal”, cujo limite das áreas de competência 

entre governo central e constituintes são as relações intergovernamental e a divisão de 

recursos financeiros. 

 Na retomada das eleições diretas para todos os níveis de governo, descentralização 

fiscal e municípios como entes federativos autônomos modificaram a natureza das relações 

intergovernamentais e o processo de redefinição de competências na área social. E os 
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governos locais passam a ser, de fato, “politicamente soberanos e aderem à descentralização 

com base em um cálculo em que são avaliados os custos e benefícios prováveis desta 

decisão.” (ARRETCHE, 1999, p. 135). 

 Embora não se encontre previsto na Constituição Federal de 88 nenhum tipo de 

mecanismo ou instituição que regule as relações intergovernamentais, apenas o parágrafo 

único do artigo 23 estabelece que “lei complementar fixará normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988). 

 Esse fato, ou seja, a ausência de dispositivo constitucional não significa, todavia, que 

as relações intergovernamentais são inexistentes. Ao contrário, os governos subnacionais 

partilham recursos federais, os municípios partilham parcelas de impostos estaduais e existem 

várias políticas sociais, em particular a saúde, assistência social e educação fundamental, que 

contam com diretrizes e recursos federais mas são implementadas principalmente pelos 

municípios (SOUZA, 2005; FRANZESE, 2010; LICIO, 2012).  

 No entanto, com exceção das áreas referidas, as relações intergovernamentais são 

altamente competitivas, tanto vertical como horizontalmente, e marcadas pelo conflito. 

Mecanismos cooperativos tendem a depender de iniciativas federais. Embora a Constituição 

preveja vários mecanismos que sinalizam no sentido do federalismo cooperativo, tais como as 

competências concorrentes (Quadro 1), o federalismo brasileiro tende a ser “altamente 

competitivo e sem canais institucionais de intermediação de interesses e de negociação de 

conflitos”, afirma Souza (2005, p. 112). 

 

Quadro 1 - Competências Concorrentes 

Esfera de Governo Serviço/atividade 
 
 
 
 
 

Federal-estadual-local 
(competências 
partilhadas) 

Saúde e assistência pública  
Assistência aos portadores de deficiência  
Preservação do patrimônio histórico, artístico, 
cultural, paisagens naturais notáveis e sítios 
arqueológicos Proteção do meio ambiente e dos 
recursos naturais, Cultura, educação e ciência  
Preservação das florestas, da fauna e da flora 
Agropecuária e abastecimento alimentar  
Habitação e saneamento  
Combate à pobreza e aos fatores de marginalização 
social  
Exploração das atividades hídricas e minerais  
Segurança do trânsito  
Políticas para pequenas empresas  
Turismo e lazer 

Fonte: Souza (2005, p.112) 
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 É possível observar no Quadro 1 que os constituintes aumentaram as competências 

legislativas e de jurisdição do governo federal, ao mesmo tempo em que aumentaram o leque 

das competências concorrentes, a Constituição Federal de 1988, segundo Souza (2005, p.115):  

 
 [...] ter aumentado o número daqueles que podem iniciar proposta de legislação 

(parlamentares federais, Presidente da República, membros do STF e dos tribunais 
superiores, Procurador-Geral da República e cidadãos (estes com a assinatura de 
pelo menos 1% do eleitorado distribuído por pelo menos cinco estados), somente a 
União pode propor legislação sobre os 29 itens que estão detalhados no artigo 22 da 
Constituição de 1988. Também cabe exclusivamente à União propor legislação 
sobre questões listadas como sendo concorrentes entre os três níveis de governo, tais 
como energia elétrica, trânsito, transporte, mineração e educação. Essa aparente 
contradição mostra, mais uma vez, a tendência à uniformização acima mencionada, 
mas também a necessidade de implantar padrões nacionais para várias políticas 
públicas. Matérias de legislação concorrente entre a União e os estados, excluídos os 
municípios, estão listados no artigo 24, embora vários itens integrem as 
competências concorrentes entre os três níveis de governo (SOUZA, 2005, p. 115). 

 

 No entanto, a capacidade decisória, financeira e administrativa dos estados é desigual 

devido às diferenças econômicas entre as regiões. Como também acontece na relação entre a 

União e os estados, inexistem provisões constitucionais regulando as relações entre os 

estados. Alguns programas federais, segundo Souza (2005), são “desenhados para contar com 

a participação de representantes dos estados, mas tais estruturas só se materializam por 

iniciativa do governo federal e quando estão envolvidas transferências de recursos federais.”. 

Além disso, Abrucio (2005) indica que a Constituição de 88 dá autonomia para os 

governos subnacionais agirem de acordo com suas decisões políticas, em razão de os 

municípios terem o mesmo status jurídico dos estados e da União. Essa autonomia é 

entendida como a democratização do plano local com o compartilhamento das ações de 

políticas públicas.  

 Na Constituição Federal estão escritas as regras que regem os governos municipais, 

inclusive as relativas a seus recursos, tal qual acontece com os estados. A capacidade dos 

governos locais de implementar políticas e de arrecadar recursos próprios é altamente 

diferenciada. Segundo Arretche (1999, p. 112), a partir de meados dos anos 1990 os governos 

locais passaram a ser os principais provedores dos serviços de saúde, educação fundamental e 

assistência social, a partir de regras e de recursos federais, com a finalidade de garantir aos 

cidadãos locais padrões mínimos de atendimento.  

 Na adesão dos municípios como provedores de serviços, principalmente em termos 

“quantitativos” refere à saúde, tem sido avaliada “como um sucesso” (SOUZA, 2005, p. 116). 

Tal sucesso tem sido creditado a uma política idealizada como um sistema intrincado de 

relações intergovernamentais que combina incentivos e sanções aos entes subnacionais. Para 
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Arretche (1999, p. 112), isso “implica que os governos interessados em transferir atribuições 

de gestão de políticas públicas devem implementar estratégias bem-sucedidas de indução para 

obter a adesão dos governos locais”. 

 A transferência pela responsabilidade de implementação é avaliada como tendo 

reduzido os conflitos entre os governos locais pela disputa pelos recursos federais. Por outro 

lado, e dado que as políticas de saúde e de educação foram basicamente municipalizadas, as 

relações intergovernamentais que se estabeleceram são muito mais frequentes entre a União e 

os municípios, com participação limitada dos governos estaduais. 

 A municipalização não se tem restringido aos governos como provedores de políticas 

sociais, mas também às comunidades locais. Vários programas federais e outros financiados 

com recursos de agências multilaterais exigem a constituição de conselhos comunitários para 

o repasse de recursos. A Constituição de 1988 abriu o caminho para essa participação e para a 

municipalização por ter incorporado o princípio – que se aplica à maioria das políticas sociais 

– de que elas deveriam ser descentralizadas e participativas. 

 Por sua vez, não estão previstas na Constituição Federal de 88 normas que 

regulamentem o compartilhamento das competências comuns e a forte autonomia concedida 

aos municípios acarretaram, segundo Abrucio (2005), na “prefeiturização” da maior parte das 

políticas sociais, criando-se um cenário de “municipalismo autárquico” no qual cada 

município passou a atuar como uma unidade legítima, porém separada das demais. O 

resultado foi uma forte “heterogeneidade, fragmentação e desigualdade nos serviços 

prestados” (Abrucio, 2005, p. 48).  

 Desse modo, segundo o autor, a execução das competências administrativas e das 

relações intergovernamentais seguiram um padrão compartimentalizado e cada governo 

procurava executar suas tarefas dentro do seu domínio territorial, sem  estímulo à cooperação. 

E,  quando existia, ocorria de maneira bilateral, utilizada para casos específicos e não como 

um processo multilateral (idem, ibidem). 

 No âmbito das relações intergovernamentais brasileiras, a revitalização da Subchefia 

de Assuntos Federativos (SAF) no Governo Lula – inicialmente vinculada à Casa Civil; 

depois à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI) –, “teve o 

objetivo de acompanhar a situação social e política dos estados, Distrito Federal e 

municípios.” (BRASIL-DEC. 6.181/2007). 

 Em 2003, durante a VI Marcha de Prefeitos à Brasília, foi assinado o Protocolo de 

Cooperação Federativa que, dentre outros objetivos, previu a criação de um Comitê 

Intergovernamental para a institucionalização do diálogo com os governos locais (Decreto nº 
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6.181/2007), instituindo o Comitê de Articulação Federativa (CAF) no âmbito da Secretaria 

de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), no formato de um fórum 

intergovernamental composto por dezoito ministérios, seis representantes da Associação 

Brasileira de Municípios (ABM); seis representantes da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) e seis representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) (art. 3º- 

Decreto nº 6.181/2007). 

 O artigo 2º do Decreto nº 6.181/2007 define o papel do CAF na articulação e 

negociação intergovernamental com os governos locais, atribuindo-lhe as seguintes 

competências:  

 I - contribuir para a formulação de políticas públicas federativas a serem 
implementadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal;  

 II - sugerir projetos e ações que visem ao aperfeiçoamento das relações 
intergovernamentais e promovam o fortalecimento da Federação;  

 III - sugerir procedimentos que promovam a integração das ações, no âmbito da 
administração pública federal, voltadas ao fortalecimento da capacidade financeira, 
técnica e gerencial dos governos municipais;  

 IV - atuar como instância de articulação e mobilização dos entes públicos e da 
sociedade, para o aperfeiçoamento da integração e do relacionamento entre os entes 
federativos; e  

 V - realizar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem propostas legislativas 
e administrativas tendentes a maximizar o diálogo, a cooperação e a solidariedade 
entre os entes federativos (BRASIL-DEC. 6.181/2007). 

 
 Nesta mesma linha, em 2007, foi reformulado o Protocolo de Cooperação Federativa, 

estabelecendo novas metas e desafios para o Comitê de Articulação Federativa, dentre os 

quais se destacam: 1) aperfeiçoar o pacto federativo nacional, com a distribuição de recursos 

financeiros entre os entes da federação, com base nas competências constitucionais e no 

enfrentamento das desigualdades regionais; 2) desenvolver política nacional de fortalecimento 

institucional e gerencial dos municípios, articulando os diversos programas de capacitação, 

apoio e fortalecimento da gestão municipal desenvolvidos pelos órgãos federais, com foco nos 

pequenos municípios; 3) fortalecer os mecanismos de negociação, pactuação e cooperação 

federativa (CF, arts. 18, 23 e 43); e 4) apoiar as ações de cooperação internacional federativa e 

descentralizada Foro de Governadores e Prefeitos do Mercosul, as ações de cooperação para o 

desenvolvimento regional nas fronteiras e as relações bilaterais. (BRASIL-DEC. 6.181/2007). 

 Portanto, ao consolidar o Comitê de Articulação Federativa, este se converteu em um 

canal de interlocução e negociação dos municípios diretamente com a União, permitindo a 

elaboração de uma agenda de interesses institucionais do município, desvinculada dos poderes 

e domínios regionais, e fortalecendo o poder e a autonomia municipal.   
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 De acordo com Vale (2012), a criação do CAF se deu por iniciativa da União. Este se 

encontra ligado diretamente à presidência por meio da Secretária de Assuntos Federativos 

(SAF), seguindo uma dinâmica hierárquica para alcançar a cooperação (idem, ibidem). 

 Houve também a criação, em 2008, do Portal Federativo, por intermédio da Secretaria 

de Relações Institucionais da Presidência da República, sob a coordenação da Subchefia de 

Assuntos Federativos (SAF), com a finalidade de apresentar propostas de apoio à transição 

municipal, disponibilizando para os novos prefeitos um conjunto de informações técnicas, 

administrativas e financeiras sobre o Município, com a finalidade de colaborar no processo de 

transição e, assim, contribuir para melhorar a gestão pública no Brasil (BRASIL, 2007). 

 

 



46 

 

2  FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Esta seção tem por objetivo abordar o federalismo, de modo geral, e, na sequência, as 

diferentes abordagens do federalismo brasileiro, que está relacionado ao  objeto empírico de 

análise. Para expor essas diferentes abordagens, utiliza o estudo de Souza (2008), que 

apresenta quatro abordagens possíveis para serem aplicadas no caso brasileiro: 1) Federalismo 

como descentralização das instituições políticas e das atividades econômicas; 2) Federalismo 

e Democracia; 3) Federações e Federalismo; e 4) Federalismo como Pacto. Tais abordagens 

também foram mencionadas por Franzese (2010, p. 26) e Licio (2012, p. 40).  

No segundo momento, versa-se sobre  federalismo e políticas públicas no Brasil, 

trazendo um breve histórico, para entender a contribuição ou interferência do federalismo nas 

decisões dos entes subnacionais na questão das políticas públicas. Menciona Franzese (2010, 

p. 41) que a literatura brasileira não produziu um novo conceito de federalismo, porém tem 

feito uso de algumas abordagens para “explicar certas dinâmicas do sistema político 

brasileiro.” 

Para explicar o tratamento dado  ao federalismo pela Ciência Política no Brasil, 

Almeida (2001) organizou o federalismo em quatro subtemas: 1) a gênese do federalismo 

brasileiro; 2) federalismo, representação política e democracia; 3) federalismo e 

governabilidade; e 4) federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas.  

Em síntese, para atender ao propósito do estudo, adotou como abordagem o 

federalismo como pacto e, como subtema, federalismo e relações intergovernamentais e 

políticas públicas. 

 

 

2.1  FEDERALISMO E DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICAS NO BRASIL 

 

A “gênese do federalismo brasileiro” (ALMEIDA, 2001, p. 14) é diferente do 

federalismo americano. No Brasil o federalismo foi o resultado de um processo de 

descentralização de um estado unitário e, nos EUA foi a união de estados independentes. A 

primeira opção pelo federalismo ocorreu com a Constituição de 1891, saindo de um Império 

unitário e centralizado para uma Primeira República federativa e descentralizada, porém com 

“distribuição de poder regional extremamente desigual”. (LICIO; MESQUITA; 
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CURRALERO, 2011, p. 461), prevalecendo o modelo de autoridade independente (Wright, 

1988), com autonomia dos estados. A partir da década de 1930, os entes federativos passaram 

a ter maior interação para produzir “bens e serviços coletivos”. (ALMEIDA, 2001, p. 15). 

A produção de políticas públicas no Brasil, segundo Almeida (2001), dependeu do 

grau e da forma de participação das esferas de governo, algumas vezes centralizando ou 

descentralizando, dependendo do arranjo federativo. Os períodos de centralização coincidiram 

com regimes autoritários e a descentralização com a vigência da ordem democrática, segundo 

a autora.  

Nesse contexto, a “alternativa de organização federativa não saiu dos debates 

políticos, diante da  perspectiva de possíveis soluções da estrutura do conflito político e 

ideológico em cada momento, associado à demanda de descentralização” (ALMEIDA, 2001, 

p. 16). Por esses motivos o ideal federativo se encontra presente no debate constitucional no 

início da década de 1930, segundo a autora, e na Reforma Constitucional de 1834. Derrotada 

em 1840 com a imposição do centralismo monárquico, retorna nos anos de 1860, associada 

não apenas à descentralização mas à ideia de república (loc. cit.). 

Kugelmas (1986) põe ênfase nos interesses e no processo político que, finalmente, 

deram vida ao ideal federalista, materializado nas instituições da República. Ao fazê-lo, torna 

mais nítidas as características específicas do modelo de federação adotado no país. A 

federação descentralizada resulta na Constituição de 1891 e a construção política realizada 

pelos primeiros presidentes civis é obra das elites paulistas. Segundo Kugelmas (1986, p. 97), 

“não soberania nacional”, mas para  assegurar condições para manter o Estado de São Paulo 

com  “poder público capaz de atender às necessidades do complexo de atividades estruturadas 

em torno da cafeicultura”. Portanto, trata-se de um “projeto de construção estatal no nível 

estadual que molda o arcabouço político nacional segundo um modelo federativo dual e 

descentralizado”. 

No federalismo, “representação política e democracia”, menciona Almeida (2001, p. 

16) que a “representação distorcida em uma das câmaras legislativas é característica dos 

sistemas federais.”. Dessa forma, existe no federalismo uma tendência ao exercício do poder 

por diferentes níveis de governo, mas o principal objetivo, no entanto, é preservar o pacto 

basilar do poder entre seus membros, caracterizado por uma 

[...] legislatura bicameral dispondo de forte câmara federal para representar as 
regiões componentes, uma constituição escrita difícil de emendar e uma suprema 
corte, ou corte especial constitucional, que pode proteger a constituição pelo seu 
poder de revisão judicial (LIJPHART, 2003, p. 213-215). 
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Entretanto, no Brasil, tal distorção não existe apenas no Senado, mas também na 

Câmara dos Deputados, onde estão representados os cidadãos. Isso, segundo Nicolau (1997), 

ocorre desde o início da federação brasileira, porém em graus variáveis. 

 Ademais, ela é considerada, pela imensa maioria dos autores que se ocuparam do 
federalismo brasileiro, um fato saliente - e anômalo — de nosso sistema federativo. 
Dado que aqui Estado e distrito eleitoral se confundem, a distorção é designada 
pelos analistas políticos, dentro e fora da academia, na linguagem do federalismo, 
como um fenômeno de sobre-representação de alguns Estados e sub-representação 
de outros (ALMEIDA, 2001, p. 16). 

 
No que diz respeito à relação entre federalismo e democracia, dois tipos de afirmação 

foram feitos sobre o sistema brasileiro. O primeiro, mais geral, o classifica como uma forma 

de organização do Estado “constitutivamente limitadora do poder da maioria” (ALMEIDA, 

2001, p. 18). O segundo tipo enfatiza a “distorção do princípio democrático da representação, 

como é composta a “câmara de representantes dos cidadãos”, e os efeitos na distribuição de 

poder entre elites estaduais favoreceria o conservadorismo e impasse entre poderes de Estado, 

sob o presidencialismo” (loc. cit.). 

Estudando a distribuição de cadeiras na Câmara Federal entre 1945 e 1982, Santos 

(1987, p. 82) verificou que jamais ocorreu veto da minoria, pois, “para controlar 50% das 

cadeiras, sempre se requereu um número de Estados correspondente a cerca de 50% do 

eleitorado nacional”. Tampouco a tirania e o autoritarismo, “já que nunca a maioria conseguiu 

atingir 50% das cadeiras sem o apoio de pelo menos um Estado ‘minoritário’.”, e conclui que: 

 [...] o funcionamento do parlamento dependia de coalizões partidárias, respeito às 
minorias de opinião e negociações entre bancadas estaduais, o que significa proteção 
à justiça federativa. Tal resultado foi possível pela razoável estabilidade da 
distribuição proporcional da população, do eleitorado e da representação pelos 
diversos Estados da federação (SANTOS, 1987, p. 82). 

 
Almeida (2001) menciona que pesquisas empíricas apontam algumas consequências 

na política em função da sobre-representação/sub-representação dos eleitorados estaduais no 

Congresso. O mote, segundo a autora, é que a sobre-representação entrega poder de veto a 

minorias conservadoras, porém é necessário fazer cálculo para identificar perdas e ganhos em 

termos partidários e não estaduais. Por último, a sobre-representação/sub-representação de 

partidos na Câmara Federal não é resultado apenas das instituições federativas, mas também 

das regras eleitorais. 

O sistema federativo e governabilidade, segundo Almeida (2001, p. 21), “constitui um 

fator de ingovernabilidade”, dificuldade do governo federal para fazer cumprir sua agenda, 

especialmente estabilização monetária, ajustamento do setor público e reformas econômicas 
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de mercado. Os indicadores mais frequentes que causam dificuldade para governar, segundo, 

Almeida (2001, p. 21) são:  

 guerra fiscal entre Estados; dificuldade para implementar medidas anti-inflacionárias 
eficazes; dificuldade de negociação entre governo federal e governos estaduais do 
ajuste fiscal e dívidas dos estados, incluindo a situação dos bancos estaduais e as 
dívidas dos Estados; lentidão da transferência de competências e atribuições na área 
social da União para as unidades subnacionais, em especial para aos municípios; e 
reformas previdenciária, administrativa e tributária. 

 
Como descrito por Almeida (loc. cit.), os adjetivos usados para qualificar o sistema 

federativo recente não deixam lugar à dúvida sobre a avaliação que dele fazem os cientistas 

políticos: “‘predatório’ (Abrucio e Costa, 1998), ‘fragmentado’ e ‘regional’ (Camargo, 1999), 

‘incompleto’ (Camargo, 1999, Kugelmas e Sola, 1999), ‘desequilibrado’ (Camargo, 1999), 

‘estadualista’ (Abrucio, 1998; Kugelmas e Sola, 1999)”.  

As análises do sistema atual que associam o federalismo a problema de 

governabilidade mudam sobre os aspectos da organização federativa que dificultariam as 

tarefas de governo, porém, dois, que não se excluem necessariamente, parecem ser os mais 

importantes. Segundo Abrucio (1998), a existência de um arranjo federativo cujo centro de 

gravidade são os governos estaduais, por controlarem as bancadas estaduais no Congresso, 

transformam-se em atores nacionais poderosos, além de serem maximizadores egoístas que 

não cooperam entre si e tampouco com o governo federal, usando, de preferência, seu poder 

de veto.  

Portanto, governabilidade é o conjunto de condições necessárias ao exercício do 

poder. Compreende a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e o 

equilíbrio entre as forças políticas de oposição e situação. Diz respeito à capacidade política 

de decidir. Associando federalismo e governabilidade, o resultado é o funcionamento das 

estruturas federativas, a divisão de competências, entre todas as instâncias governamentais, 

cumpridas de modo integrado, para manter o equilíbrio e a integridade federativa.  

Por fim, o federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas. No que 

concerne às políticas sociais, durante as fases de centralização autoritária (1930-1945 e 1964- 

1984), construíram e expandiram o marco legal; as organizações e os programas que 

compõem o aparato de proteção social brasileiro (ARRETCHE, 2000). 

A Constituição de 1988 redesenhou a estrutura do Estado, “dando-lhe as feições de 

uma federação descentralizada”, segundo Almeida (2001, p. 25). Considerada fundamental 

para esse processo foi a “redefinição de competências e atribuições das esferas de governo no 

âmbito da proteção social”, por isso os estudos sobre mudanças nessa área de atuação 

governamental tiveram o tema da descentralização. 
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Arretche (2000) contribuiu significativamente com o tema descentralização de 

responsabilidades pela proteção social em sistemas federativos, ao estudar oito programas, em 

cinco áreas (saúde, habitação, habitação e saneamento, educação fundamental e assistência 

social). Sua pesquisa mostrou que, em sistemas federativos como o brasileiro, as estratégias 

de indução com incentivos adequados, implementadas pela esfera de governo que transfere 

(atribuições federal ou estadual) são importantes para a adesão da esfera de governo que 

recebe a responsabilidade transferida. 

De acordo com Almeida (2001, p. 27), a “existência de competências legislativas 

concorrentes e de competências comuns na oferta de bens e serviços é da essência do 

federalismo”. Nas federações contemporâneas, a tendência à participação das diferentes 

esferas de governo nas distintas atividades públicas é “universal”, onde o processo é moroso 

devido à negociação, pois supõe o entendimento entre autoridades públicas dotadas de 

autonomia de decisão, mesmo que em graus diversos.  

Na mesma direção, Abrucio e Costa (1998) reconheceram a existência, entre as forças 

políticas e a sociedade civil organizada, de duas orientações diferentes. 

 A primeira seria “favorável a algum tipo de ‘federalismo mais ou menos 
cooperativo’”, no qual o governo federal exerceria papel coordenador. A segunda 
seria mais “liberal” no que toca às relações intergovernamentais, apontando na 
direção de um federalismo competitivo. Os autores propõem uma terceira 
possibilidade, com ênfase na formação de instâncias intergovernamentais de 
planejamento, coordenação e avaliação, as quais, conforme o escopo da política, 
poderiam tanto integrar horizontalmente vários governos da mesma esfera, quanto 
verticalmente esferas de governo distintas (ABRUCIO; COSTA, 2001, p. 27). 

 

Enfim, Souza (2000, p. 112) aponta as dificuldades para alcançar o federalismo 

cooperativo e menciona duas razões: primeira, a “capacidade dos governos subnacionais de 

implementarem políticas públicas, dadas as enormes desigualdades financeiras, técnicas e de 

gestão existentes”. Segunda, a ausência de estruturas fundamentais ou institucionais que 

instiguem a cooperação, tornando o sistema altamente competitivo. E alerta para a “tensão 

entre a descentralização de atribuições na área social e as políticas de ajustamento fiscal do 

governo federal”. Tais constatações também foram apontadas por Almeida (1996, 2000) e  

Arretche (2000). 

Na visão de Almeida (2001), a literatura recente tem apontado outros fatores 

considerados relevantes para entender o processo envolvendo federalismo e suas diferentes 

abordagens teóricas e menciona Arretche (2000) e Souza (2008), que enfatizam a 

“importância de o governo federal ter políticas deliberadas de descentralização que 

contenham garantias e incentivos às esferas de governo para as quais se pretende transferir 



51 

 

responsabilidades.”, e a atuação do governo federal com relação às diferentes áreas sociais 

tem variado da inação à definição de regras e instrumentos que dá incentivos claros à 

descentralização de responsabilidades.  

 

 

2.2 FEDERALISMO, RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO BRASIL 

 

A Constituição de 1988 passou a definir, em seu artigo 18, que o Brasil é uma 

República Federativa composta obrigatoriamente pela União, pelos 26 Estados, pelo Distrito 

Federal e 5.570 municípios, e também fixou o funcionamento do sistema tributário e das 

transferências fiscais entre União, Estados e municípios (COSTA, 2007). 

Na visão de Souza (2007), em razão de algumas características do sistema político 

nacional (como a fragmentação do sistema partidário), as relações intergovernamentais no 

Brasil dependem da disposição dos governos em cooperar, mas, principalmente, da 

capacidade e do interesse do governo federal em estimular (ou impor) regras e programas que 

impliquem alguma forma de coordenação entre as atividades de estados e municípios.  

Dessa forma, a organização política, com o empoderamento dos entes federados para 

atuar em conjunto nas questões de interesse geral da sociedade, “possibilitando e favorecendo 

a conjugação de esforços para alcançar o bem comum”, talvez explique o fato do tema 

federação não ter desaparecido dos debates políticos, que na leitura  de Carvalho (1995), dá o 

seguinte significado. 

 Se tomamos as duas tradições federalistas norte-americanas, a hamiltoniana, exposta 
no clássico O Federalista, preocupada com o fortalecimento do governo central, e a 
jeffersoniana, depois desenvolvida por Tocqueville, que enfatiza o self-government, 
concluiremos que a cópia feita pelo Brasil e por vários países da América Latina 
tinha em vista a segunda tradição. Federalismo entre nós significava e significa 
descentralização, sel-government, condição para a liberdade, se não é a própria 
liberdade (CARVALHO, 1995, p. 75). 

 
Por sua vez, estruturas federativas de distribuição de poder político podem acarretar  

duas situações para a descentralização de políticas públicas: transferência de competências 

entre níveis de governo, por adesão do nível subnacional, que tem  autonomia para escolher 

participar ou não de determinado política; envolve barganhas federativas entre os entes 

federados, que interferem no ritmo, na abrangência e contornos da descentralização 

(ARRETCHE, 2000; ABRUCIO, 2005; PALOTTI; COSTA, 2011). 
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Nesse sentido, a construção do desenho institucional das relações intergovernamentais  

entre os diferentes níveis de governo são mecanismos e estratégias para induzir as esferas de 

governo para aderir as políticas públicas nacionais, já que ao longo da década de 1990 os 

diferentes graus de descentralização entre as políticas públicas estiveram dependentes das 

características das próprias políticas, da heterogeneidade estrutural dos governos locais e dos 

arranjos institucionais constituídos (ARRETCHE, 2000; ALMEIDA, 1995; PALOTTI; 

COSTA, 2011). 

 Por isso, Pierson (1995) menciona que as relações intergovernamentais são estruturas, 

processos e instrumentos que promovem e desenvolvem a cooperação entre governos ou suas 

respectivas entidades e órgãos. Nesse sentido, a divisão de competências que compõem o 

arcabouço do relacionamento entre os centros de governo agregando elementos dinâmicos, 

principalmente aqueles que ocorrem no nível infraconstitucional e contratual, é o que define 

as relações intergovernamentais de uma federação.  

 Por sua vez, Almeida (2000, p. 1) menciona que a CF 88 permitiu ao país viver um 

federalismo com competências compartilhadas, conforme art. 23, com competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (EC nº 53/2006) para atuarem de 

forma simultânea nos diferentes níveis de governo em áreas comuns.  

 Portanto, segundo Almeida (loc. cit.), compete ao governo central estabelecer regras 

para a adesão dos entes subnacionais, criar incentivos para atuarem em conjunto em áreas 

comuns, principalmente pela vasta extensão territorial brasileira, com “1.382 municípios com 

até 5.000 habitantes” (IBGE, 2006), que segundo a autora, com “estrutura física deficitária; 

recursos financeiros escassos (proveniente da arrecadação municipal); dependência financeira 

do governo federal; número elevado de servidores públicos”. 

Tais fatores, segundo Almeida (2000), além de outras variáveis, podem inviabilizar a 

adesão do município por determinada política pública se agirem sozinhos, mas, se adotarem a 

forma do federalismo cooperativo, podem resolver problemas individuais, coletivamente. 

Embora alguns municípios tenham adotado tal medida para aderir a algumas das políticas 

públicas nacionais, é um número pequeno, comparado ao total de municípios brasileiros. Para 

tornar isso uma realidade é necessária a participação mais efetiva do Estado como articulador 

na instauração de parcerias aprovadas pelas diferentes esferas governamentais em diferentes 

setores das políticas públicas (ALMEIDA, 2000; LIMA, 2003; ABRUCIO, 2005). 

 Por outro lado, a existência de atores institucionais com diferentes instâncias de poder, 

com “formas peculiares de relações intergovernamentais, constitutivamente competitivas e 

cooperativas, e necessariamente caracterizadas pelo conflito de poder, como pela negociação 
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entre esferas de governo” (ALMEIDA, 2001, p.14), pode ser um complicador para o governo 

central articular e chegar a um consenso, principalmente quando se trata de políticas públicas. 

 A adesão de políticas públicas pelos governos subnacionais, nos dizeres de Arretche 

(2000), é uma ação proveniente de um cálculo estratégico, ou seja, custos associados aos 

benefícios. Em outras palavras, os governos subnacionais aderem à determinada política 

pública quando esta apresenta algum tipo de vantagem, que pode ser política, financeira ou 

administrativa.  

 

2.2.1 Políticas Públicas e Políticas Públicas no Brasil 

 Para Souza (2006), a política pública, enquanto área de conhecimento, nasceu nos 

EUA com a função de analisar o Estado e suas instituições, ao contrário da Europa, cujo tema 

nasce com base em teorias para explicar o “papel do Estado e de suas instituições, enquanto 

produtor de políticas públicas” (SOUZA, 2006, p. 22). 

Segundo o autor, são várias as definições de política pública e menciona, 

 Mead (1995) [...] que define política pública como o estudo que analisa o governo à 
luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do 
governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986), por sua vez, indica que 
é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) [...] o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer (SOUZA, 2006, p. 24). 

 
 Acrescenta-se às citações de Souza (2006) a definição de Subirats et al. (2007, p. 26), 

que conceitua política pública como sendo uma:  

 Uma serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por 
diferentes actores, públicos y a veces no públicos – cuyos recursos, nexos 
institucionales e intereses varían – a fin de resolver de manera puntual um problema 
políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da 
lugar a actos formales, com um grado de obligatoriedade variable, tendentes a 
modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaran el problema 
colectivo a resolver (grupos-objectivo), em el interés de grupos sociales que padecen 
los efectos negativos del problema em cuestión (beneficiarios finales).  

 
Embora vários autores tenham contribuído para conceituar ou definir políticas 

públicas, Souza (loc. cit.) menciona que a definição mais referenciada é Laswell (1936), 

“decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 

ganha o quê, por quê e que diferença faz.”. Nesse sentido, Souza (2006, p. 40) menciona que 

as políticas públicas “são decididas, desenhadas e implementadas na identificação do tipo de 

problema que a política pública visa corrigir”, quando o problema chega ao sistema político 
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(politics) e à sociedade política (polity), e nas instituições/regras que “irão modelar a decisão e 

a implementação da política pública”.  

A análise de uma política pública não é importante somente para os decisores 

públicos, mas principalmente para a sociedade de modo geral, diz Souza (2006), mesmo 

porque o contexto e o momento em que a política foi criada podem ser diferentes do momento 

atual, necessitando, portanto, passar por um processo de reestruturação ou reformulação ou 

ser substituída por outra política pública.  

 Simon (1957) acrescenta a definição de Laswell (1936) sobre política pública e 

acrescenta que, para minimizar o impacto sobre o resultado das políticas públicas, deve criar 

estruturas (físicas, humanas, normas e metodologias) que mostram a política pública como ela 

é, sem maquilagem. Para que isso ocorra, segundo Simon (1957), é necessário neutralizar a 

racionalidade dos decisores públicos.  

 Para neutralizar a racionalidade dos decisores públicos em razão da complexidade das 

informações em torno da política onde estão envolvidos vários atores, em alguns casos sem o 

conhecimento da política pública, a solução, segundo Simon (1957), é criar estruturas que 

contemplem regras e incentivos claros para evitar comportamento direcionado para resultados 

desejados, evitando, assim, a busca por interesses próprios e não coletivos.  

 Em razão dos argumentos apresentados por Simon (1957), com relação à racionalidade 

limitada dos decisores públicos, Lindblom (1959) propõe agregar outras variáveis na 

formulação e na análise das políticas públicas, como as relações de poder e as diferentes fases 

do processo decisório, as quais denominou de ciclo das políticas públicas. Para o autor, 

existem elementos na formulação de uma política pública que vão além da racionalidade 

limitada mencionada por Simon (1957) e menciona o papel das eleições, das burocracias, dos 

partidos e dos grupos de interesse.  

 O modelo da política pública cíclica de Lasswell (1936) foi questionado por Brewer 

(1974), ao perceber que as políticas públicas, de modo geral, não possuem um ciclo definido 

ou linear e que no decorrer de seu curso podem ocorrer modificações. Dessa forma, inclui na 

definição de políticas públicas a noção de um ciclo contínuo. Para o autor, identificado o 

problema, ocorre o debate governamental e, em seguida, o debate para identificar se o 

problema é relevante para a sociedade ou um grupo específico. Os decisores decidem criar ou 

não a política pública. Como se pode notar, Brewer (1936) não rompeu com a lógica do 

modelo de análise proposto por Laswell (1936), como também Simon (1957) e Lindblom 

(1959); ao contrário, ambos foram além, ao incluir a fase que antecede a criação de uma 

política pública (BREWER, 1974; VIANA, 1997; KINGDON, 1984), talvez a mais 
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importante da política pública, que é reconhecer que tal problema deve entrar na agenda do 

governo, passar pelo debate e se tornar uma política pública diante da emergência, amplitude 

e questão social do tema. 

 Somando as discussões anteriores, Souza (2006, p. 26) resume política pública como o 

campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo “colocar o governo em ação”, analisar 

essa ação e, se necessário, propor mudanças.  

 Nos anos 90, Howlett e Ramesh condensaram as fases do processo da política pública 

em cinco etapas e denominaram de Improved modell: montagem da agenda; formulação da 

política; tomada de decisão; implementação e avaliação (HOWLETT; RAMESH, 1990), não 

sendo percebido mudança significativa no ciclo de políticas públicas de Lasswell (1936) e 

seus sucessores, para demonstrar a importância do modelo da política pública cíclica de 

Lasswell (1936). 

 Souza (2006), embora reconheça a importância de cada etapa/fase do ciclo da política 

pública, enfatiza a necessidade da definição da agenda pública, os participantes do processo 

decisório e o processo de formulação. Apesar de Secchi (2013) mencionar a utilidade 

heurística do ciclo de políticas públicas, ele adverte, porém, que dificilmente o ciclo reflete a 

real dinâmica ou a vida da política, porque as fases geralmente se apresentam embaralhadas e 

as sequências se alternam. Essa alternância entre as etapas/fases também é aludida por 

Capella (2004, p. 40), quando diz que 

 esses estágios distintos e bem definidos, chamados de stages heuristic, não são 
acurados já que, por exemplo, a avaliação de um programa de governo pode afetar a 
construção da agenda, ou modificar o processo de implementação. Ainda, assumir 
que as políticas são formadas em apenas um ciclo é simplificar os inúmeros fluxos 
de alternativas sendo geradas nos diferentes níveis de governo. A perspectiva de que 
a política pública deva ser em etapas tem seu foco na construção de grandes peças de 
legislação e acaba negligenciando a análise de legislações e políticas públicas menos 
relevantes. [...] entender o processo de formulação de políticas públicas envolve, 
antes de mais nada, entender os objetivos e percepções dos múltiplos atores - 
técnicos e políticos - que compõem um determinado tema de interesse, em espaços 
de tempo que podem chegar a décadas. 

 
 Embora alguns autores façam críticas ao modelo da política pública cíclica de 

Lasswell (1936) em razão do caráter funcionalista e racional, este persiste no debate 

acadêmico como referência, ao ratificar que existem momentos diferentes no processo da 

construção de uma política pública. Esse evento aponta para a necessidade de reconhecer que 

cada fase do ciclo da política tem suas especificidades e são essas especificidades que irão 

fornecer subsídios para o conhecimento e a intervenção sobre o processo político (SOUZA, 

2006).   
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 Entretanto, deve-se evitar a fragmentação que a ideia de etapas/fases provoca. Afinal, 

a política pública não é um grande mosaico. As fases, geralmente, não têm uma sequência e se 

alternam, sustenta Wildavsky (1979, p. 18), quando menciona que "em alguns contextos a 

identificação do problema está mais relacionada ao fim do processo do que ao início e as fases 

de avaliação geralmente acontecem antes do escrutínio do problema”. 

E para confirmar que muitas vezes as soluções nascem antes dos problemas e podem 

não existir um ponto de início e um ponto de finalização, Cohen, March e Olsen (1972) 

desenvolveram o modelo da lata do lixo5. A ideia do modelo é simples: antes de tomar uma 

decisão, deve se analisar primeiramente o problema por todos os ângulos possíveis, sem 

perder o foco e, dentre as prováveis soluções, escolher a solução ideal para resolver o 

problema naquele momento. 

Para Secchi (2012), se um problema é identificado e desperta a atenção de algum ator 

político, e esse tiver interesse em resolvê-lo, poderá buscar solução para incluir o problema na 

agenda governamental. Segundo Kingdon (2003), na agenda governamental  entram  todos os 

temas para os quais o governo volta a sua atenção durante um período de tempo, envolve 

decisões sobre quais políticas públicas devem ser formuladas e quais devem ser deixadas de 

lado. Se for relevante, pode tomar forma de um programa de governo. 

 A partir da introdução do problema na agenda, os esforços de construção e 

combinação de soluções para os problemas são cruciais. Idealmente, a formulação de soluções 

passa pelo estabelecimento de objetivos e estratégias e o estudo das potenciais consequências 

de cada alternativa de solução. O momento seguinte “é o estabelecimento de objetivos 

importantes para nortear a construção de alternativas e as posteriores fases de tomada de 

decisão, implementação e avaliação de eficácia das políticas públicas”  (SECCHI, 2012, p. 

37). Na etapa de construção de alternativas é o momento em que são elaborados métodos, 

programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos. Um mesmo 

objetivo pode ser obtido de várias formas e por diversos caminhos. 

 No processo de elaboração de políticas públicas, a tomada de decisões é vista como a 

etapa que sucede a formulação de alternativas de solução, representa o momento em que os 

interesses dos atores são equacionados e as intenções, objetivos e métodos de enfrentamento 

de um problema público são explicitados (Figura 2Figura 2). 

 

                                                 
5“A lata do lixo serve como metafora da anarquia decisória nas organizações. Segundo, Cohen, March e Olsen 
(1972), as organizações produzem muitos problemas e muitas soluções para esses problemas. Inúmeros 
problemas e soluções são descartados diariamente na lata do lixo. Os tomadores de decisão recorrem a essa lata 
de lixo quando necessitam combinar soluções e problemas.” SECCHI (2012, p. 34). 
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Figura 2 - Comparações Sucessivas Limitadas 

 

 
Fonte: Secchi (2012, p. 41). 

 
 Lindblom (1959 apud SECCHI, 2012, p. 41) menciona que a “tomada de decisões é 

um processo de imitação ou de adaptação de soluções já implementadas em outros momentos 

ou contextos”, as soluções são dependentes dos interesses dos “atores envolvidos no processo 

de elaboração da política pública” e, em razão disso, pode ocorrer que a solução proposta não 

seja a melhor opção, porém se “politicamente lapidada em um processo de construção de 

consensos e de ajuste mútuo de interesses”, torna adequada para solucionar o problema, 

embora possa ocorrer situação em que os decisores políticos criam soluções para depois 

encontrar o problema, segundo Kingdon (1984), denominado de modelo dos fluxos múltiplos 

(Figura 3) e argumenta que o requisito para o surgimento de uma política pública é o encontro 

de problemas, soluções e condições políticas favoráveis. 

 No modelo dos fluxos múltiplos de Kingdon (1984), o problema é dependente da 

atenção do público, enquanto as soluções dependem da atuação de empreendedores de 

políticas públicas, que querem ver suas soluções implementadas e variam de acordo com 

eventos especiais, exemplo, reeleições, a conexão desses fluxos cria uma janela de 

oportunidade, um momento especial para o lançamento de soluções.  
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Figura 3 -  Modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon (1984) 

 
Fonte: adaptado de Secchi (2012, p. 43). 

 

 Menciona Secchi (2012, p. 43) que o modelo dos fluxos múltiplos é interpretativo  e 

foi adaptado do modelo da lata do lixo, de Cohen, March e Olsen (1972), estudiosos da 

“teoria organizacional” ,os quais interpretaram que as “decisões são meros encontros casuais 

dos problemas, das soluções e das oportunidades de tomada de decisão”. 

 Em se tratando de políticas públicas, Lowi (1972) desenvolveu uma tipologia com a 

máxima a política pública faz a política:  “com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de 

política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno 

de sua decisão passam por arenas diferenciadas” (SOUZA, 2006, p. 28). Para Lowi, a política 

pública pode assumir quatro formatos: 1) políticas distributivas onde as decisões são tomadas 

pelo governo, que desconsidera a questão dos recursos limitados e tem impactos mais 

individuais do que universais; 2) políticas regulatórias são mais visíveis ao público, envolve 

burocracia, políticos e grupos de interesse; 3) políticas redistributivas atingem maior número 

de pessoas e impõem perdas concretas para certos grupos sociais e ganhos futuros incertos 

para outros, denominadas de políticas sociais universais; 4) políticas constitutivas, que lidam 

com procedimentos.  

 No Brasil, as políticas públicas não adotaram a definição clássica de Marshal (1967, p. 

66), dividida em três gerações de direitos: direitos civis, no século XVIII; os direitos políticos, 
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no século XIX; e os direitos sociais, no século XX. No Brasil houve momentos da história que 

ocorreram direitos sociais sem os civis, como no regime militar. Historiadores da política 

social no Brasil mencionam o Governo Vargas como o marco inaugural da formação do 

Estado do Bem Estar Social, de maneira bem peculiar, como menciona Schwartzman (2001, 

p. 9). 

 A Constituição de 1988 definiu e materializou os direitos civis, políticos, sociais e os  

direitos difusos, ampliou os direitos sociais e o campo da proteção social de responsabilidade 

do Estado, com impacto no desenho das políticas públicas, ao definir quem eram os 

beneficiários e quais seriam os benefícios. Ao mesmo tempo, trouxe enormes desafios às 

políticas públicas para concretizar os direitos para a população, sobretudo a desigualdade 

social (ARRETCHE, 1999; FARAH, 2001; ALMEIDA; 2001).  

 Acrescenta Farah (2001, p. 122) que as políticas sociais “promovidas pelo Estado 

brasileiro até o início dos anos 1980 se caracterizavam, em primeiro lugar, pela centralização 

decisória e financeira na esfera federal”, a participação dos estados e municípios ocorria 

geralmente quando era uma política específica e o papel que competia a eles era executar as 

políticas formuladas pelo governo central.  

 Por outro lado, “na medida em que os recursos eram controlados pelo governo federal 

e que as esferas locais de poder eram expostas diretamente a necessidades e demandas dos 

cidadãos”, segundo Farah (loc. cit.), estabelecia uma rede entre os três níveis de governos 

“baseada na troca de favores de cunho clientelista”. 

 Desse modo, os municípios eram apenas “negociadores em busca de clientela”. Tais 

mecanismos se intensificaram “durante a Nova República” (loc. cit.), embora esse fato já 

ocorresse no regime militar. 

 Na cultura política ocidental do pós-guerra uma concepção de cidadania como 

trajetória cumulativa de direitos: direitos civis (as liberdades individuais), direitos políticos e 

direitos sociais,  na acepção de Marshall (1967), desde o direito a um mínimo de bem-estar6 

que traduz em renda, garantia, direito de participar, por inteiro, no legado igualitário e ter uma 

vida de qualquer ser civilizado, ou seja, com os padrões da sociedade em que vive. Concepção 

presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU em 1948 e em 

diversas convenções da International Labour Organization (ILO). 

                                                 
6 Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo XXV 1 – Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
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Em 1988 foi promulgada a nova constituição brasileira, que contou com forte apoio 

popular e que permitiu introduzir significativos avanços na área social. A assistência social 

passa a ser tratada como política pública, integrante da Seguridade Social, junto às políticas 

de Saúde e Previdência Social. Para elevar a assistência social à condição de política pública, 

direito do cidadão e dever do Estado, houve mudança de concepção da assistência social, 

retirando-a do campo da benemerência, do dever moral e do assistencialismo para o dos 

direitos sociais, conforme Pereira (1996, p. 99-100): 

 [...] a assistência social brasileira deixou de ser, em tese, uma alternativa de direito, 
ou dever moral, para transformar-se em direito ativo ou positivo, da mesma forma 
que os demandantes dessa assistência deixaram de ser meros clientes de uma 
atenção assistencial espontânea – pública e privada - para transformar-se em sujeitos 
detentores do direito à proteção sistemática devida pelo Estado. 

 
Desse modo, o texto constitucional referente à assistência social foi um processo que 

durou cinco anos e dependeu da pressão de setores organizados da sociedade. O primeiro 

projeto de Lei de nº 3099/89, mesmo sendo aprovado na Câmara e no Senado, foi vetado na 

íntegra pelo Presidente Fernando Collor de Melo. Um expressivo e importante movimento 

pela regulamentação da assistência social determinou a aprovação da Lei nº 8742, de 07 de 

dezembro de 1993, denominada de Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que dispõe 

sobre a organização da assistência social. A prestação estatal desse direito continua a ser 

competência concorrente entre os três níveis de governo. O repasse de recursos financeiros 

aos entes federados fica vinculado à existência de Conselho, Fundo e Plano de Assistência 

Social (art. 30 da LOAS), com o requisito que o orçamento da seguridade preveja alocação 

própria de recursos nos respectivos Fundos. 

Deste modo, a assistência social passa a ser direito do cidadão e dever do Estado, que 

deve prover os mínimos sociais7 por meio de um conjunto articulado de ações de iniciativa 

pública, e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Os objetivos da 

LOAS estão ligados à proteção da família, da infância, da adolescência, da velhice, da 

                                                 
7 “Os minímos sociais podem ser concebidos em duas perspectivas distintas: uma restrita, minimalista e outra 
ampla e cidadã, fundando-se a primeira na pobreza e no limiar de sobrevivência e a segunda não padrão básico 
de inclusão na perspectica da institucionalização de um padrão de vida: a) a sobrevivência biológica 
(sobrevivência no limiar de pobreza absoluta); b) condição de poder trabalhar (condições para ascender e manter 
um emprego); c) qualidade de vida (acesso a um padrão básico de serviços e garantias); d) desenvolvimento 
humano (possibilidade de desenvolver as capacidades humanas); e) necessidade humanas (garantia de 
necessidades especiais e garantia de igualdade e equidade). Neste entendimento, a institucionalização de 
minimos sociais não significa a padronização das piores situações detectadas, mas a perspectivação, não a lógica 
igualitária, de um padrão básico de vida e necessidades. Assim, o minimo social deve ser concebido como ponto 
de mutação da situação de exclusão, para a inclusão e construído na base da discrepância e distribuição entre os 
piores e as melhores condições de vida da população, num determinado contexto social concreto e assim 
estabelecer a escala de qualificação de condições de vida.” (BRANCO, 2004, p. 61-62). 
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habilitação e reabilitação profissional e a garantia de um salário mínimo mensal a idosos e 

pessoas portadoras de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria 

subsistência ou ser provida por sua família (BRASIL, 2004).  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) representa uma construção coletiva 

do redesenho da política com a finalidade de implantar o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), requisito essencial da LOAS para que se efetive a assistência social, enquanto 

política pública. E busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que 

tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da 

assistência social, como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

Com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inspirado no desenho 

do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu a institucionalização do SUAS, construindo 

arcabouços legais e institucionais, a partir da União, com objetivo de descentralizar ações, 

programas e recursos, porém adequados aos formatos definidos e propugnados pelo Governo 

Federal, tornando Sistemas Nacionais. Além do mais, a tendência em torno da divisão dos 

poderes fiscais e financeiros dos sistemas federativos aponta para uma maior presença dos 

governos locais (AFONSO, 2007). 
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3 POLITICA PÚBLICA PARA A AGRICULTURA E O PROGRAMA DE 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

Esta seção tem por objetivo analisar as políticas públicas voltadas para a agricultura, 

de modo geral, e especificamente  para  a agricultura familiar. A primeira parte da seção é 

dedicada à política agrícola e, na sequência, à agricultura familiar no Brasil. Salienta que o 

objetivo não é discutir a política agrícola no país, mas apontar o momento em que ocorre a 

separação entre estabelecimentos agropecuários patronal e familiar. Em seguida, aborda a Lei 

nº 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, além de estabelecer conceitos, 

princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.  

Além da Lei nº 11.326/2006, o Conselho Monetário Nacional (CMN) pode estabelecer 

critérios e condições adicionais de enquadramento dos agricultores familiares para fins de 

acesso às linhas de crédito, de forma a contemplar especificidades dos diferentes segmentos. 

Por exemplo, podem criar linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que 

atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou 

associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada, oriunda das 

propriedades rurais familiares. 

 Na segunda parte, são discutidos os programas que fazem parte da política pública 

para agricultura família e empreendimentos familiares rurais, com destaque o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). A justificativa para mencionar o Pronaf, mesmo que de forma breve, por se 

tratar de um dos primeiros programas do governo federal, criado para atender de forma 

diferenciada os mini e pequenos produtores rurais que desenvolviam atividades no campo 

com o emprego direto de sua força de trabalho. O Pronaf é resultado de reivindicações de 

agricultores e de suas entidades sindicais. 

Portanto, o Pronaf é um programa do governo federal com objetivo de fortalecer as 

atividades praticadas pelo agricultor e sua família, a partir do financiamento de atividades e 

serviços agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimento rural ou em 

áreas comunitárias próximas, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida do produtor e 
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suas famílias. O programa hoje contempla 12 linhas de crédito, além do microcrédito rural 

(MDS, 2014). 

Na terceira parte é discutido o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), as 

modalidades e modelos de adesão. O objetivo do programa é fortalecer a agricultura familiar e 

promover a segurança alimentar adquirindo produtos em seis modalidades: compra direta; 

apoio à formação de estoques; compra com doação simultânea; incentivo à produção e ao 

consumo de leite; compra institucional e aquisição de sementes. Desde a sua criação em 2003, 

o programa foi sendo ajustado por meio de decretos - o último é o Decreto nº 7.775/2012. Em 

função das peculiaridades das Unidades Executoras, foram instituídos quatro modelos de 

Termo de Adesão: estadual com execução direta; estadual com execução indireta; municipal 

pura e municipal mista. Para atender o objetivo do estudo foi selecionada a modalidade 

Compra com Doação Simultânea (CDS), no Modelo de Adesão Municipal Mista. 

 

 

3.1 POLÍTICA AGRÍCOLA E POLÍTICA PÚBLICA PARA A AGRICULTURA 

FAMILIAR NO BRASIL  

 

 No decorrer dos últimos 50 anos, Redin e Fialho (2010) mencionam que ocorreram 

transformações importantes na produção agrícola brasileira, saindo do patamar de baixa 

produtividade para uma economia complexa e altamente produtiva. Para os autores, a 

melhoria da produção agrícola no país teve como protagonista o governo federal, que buscou 

apoio tecnológico empregado pelo governo norte-americano denominado de Extensão Rural. 

Dentre as finalidades da Extensão Rural, uma era apoiar países em desenvolvimento como o 

Brasil capacitando agricultores com novas técnicas agrícolas e demonstrando um aparato 

tecnológico para aumentar a produtividade.  

 Na outra extremidade, segundo Graziano Silva (1996), estão as elites agrárias 

desejosas por uma política de industrialização que modernizasse a fase técnica da agricultura, 

receando propostas de reforma agrária para as áreas não produtivas que começavam a ganhar 

força política às elites agrárias impulsionando as políticas agrícolas e fortalecendo o processo 

de modernização da agricultura, com intuito de movimentar a atividade agrícola e inserir o 

agricultor no mercado. 

Para alavancar o crescimento da agricultura foram vinculados dois instrumentos 

entendidos como necessários à produção agrícola: o fornecimento de sementes, fertilizantes, 

agrotóxicos, máquinas e implementos agrícolas, assistência técnica e, por último, incentivos 
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gerados pelo crédito que propiciava a aquisição do pacote tecnológico vigente no momento. O 

processo de modernização da agricultura sinalizou para a produção de commodities que 

favoreciam as propriedades com certo grau de especialização, para atender aos interesses do 

mercado mundial (GRAZIANO SILVA,1996; REDIN; FIALHO, 2010).  

Padro Junior (1960) via com certa preocupação o modelo de produção para atender o 

mercado mundial, deixando em segundo plano a produção de gêneros alimentícios. O modelo 

adotado, segundo Rodin e Fialho (2010), impediu a diversificação e expansão das exportações 

resultando na dependência da produção cafeeira, provocando crise no abastecimento de 

produtos alimentícios, fazendo o governo federal reformular o modelo existente.  

Para reformular o modelo da política agrícola o governo utilizou parte do orçamento 

fiscal da União como fonte de recursos oficiais de crédito agrícola. Como alternativa não 

inflacionária de financiamento incluiu os bancos privados e instituiu, em 1964, o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR) e, em 1965, com a Lei nº 4.829/65, institucionalizou o 

crédito rural com os seguintes objetivos específicos:  

 I) estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 
armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, 
quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; II) 
favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de 
produtos agropecuários; III) possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores 
rurais, notadamente pequenos e médios; IV) incentivar a introdução de métodos 
racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão 
de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo (Brasil, Lei 4.829 de 
1965). 

 
Nesse mesmo período, estabelece-se a Política de Garantia de Preços Mínimos 

(PGPM), com a finalidade de eliminar o risco na comercialização dos produtos agrícolas. O 

preço mínimo era um valor de referência, no qual o governo estaria disposto a pagar pela 

produção de commodity se, na época da colheita, os preços estivessem abaixo do valor de 

mercado (GRAZIANO SILVA,1996; COELHO, 2001; REDIN; FIALHO, 2010). 

Em 1973, para dar continuidade ao processo de modernização, inovação e difusão de 

tecnologias, foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater).  

Essas empresas foram responsáveis pelo aumento da produtividade da terra e do 

trabalho. Desenvolvendo pesquisas de cultivares e técnicas de cultivo, a Embrapa as 

disponibilizava para a Embrater que, por sua vez, repassava para os agricultores (COELHO, 

2001; REDIN; FIALHO, 2010). 

 Nos anos 1980, o SNCR é inserido no sistema financeiro geral e passa a ser disputado 

por capitais do setor industrial e bancário, segundo Graziano Silva (1996), refletindo na 
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inserção da agricultura nesse novo padrão de acumulação, agravando a crise agrária e 

provocando a crise urbana.  

 Em 1985, início do governo de José Sarney, as políticas agrícolas perdem o subsídio 

ao crédito por meio do uso de indexadores (COELHO, 2001) e com a intervenção, o Estado 

transfere a responsabilidade de financiamento da produção agrícola, para as indústrias e o 

mercado internacional. 

 Sem capital para investir em tecnologia (sementes, adubos, maquinários), produção 

baixa, produto com qualidade inferior ao exigido no mercado consumidor e em desvantagem 

com as propriedades maiores, os produtores com pequenas áreas vendem e se deslocam para 

os grandes centros em busca de trabalho (COELHO, 2001; TÁVORA, 2003; REDIN; 

FIALHO, 2010). 

 Em 1990, com o desmonte do Estado desenvolvimentista no Brasil, por influência do 

ideário neoliberal, são extintas empresas públicas ligadas ao setor agrícola, como Embrater; 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) e Instituto Brasileiro do Café (IBC), em 

consequência, diminuído, o crédito rural e outros mecanismos de apoio à agricultura 

(GRAZIANO SILVA, 1996). 

Nesse período, a iniciativa privada financiou a produção agrícola com a regulação do 

setor via mercado, isto é, pela lógica da oferta e demanda. Todavia, a estratégia não surtiu o 

efeito esperado, pois houve redução na produção da safra 1990/1991, e os problemas só não 

foram maiores, pela “existência de estoques de safras anteriores e as importações realizadas 

na época do Plano Cruzado amenizaram a situação” (GRAZIANO SILVA,1996, p. 140).  

Este fato provocou reação da bancada ruralista no Congresso e dos governadores do 

Centro-Oeste, pressionando o governo federal para reverter a política agrícola e adotar tarifas 

compensatórias para reduzir o efeito das importações e “definir preço sem subsídio, via  

liberação dos estoques reguladores do Estado” (COELHO, 2001, p. 21). 

Tais mecanismos usados para regular o mercado e dar suporte ao desenvolvimento da 

agricultura, comprometeram os cofres públicos e o Estado buscou novos instrumentos para 

apoiar o setor agrícola. A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) foi um dos 

“principais instrumentos de financiamento da comercialização”, segundo Coelho (2001, p. 

25), para garantir a renda dos agricultores e manter a oferta dos produtos agrícolas.  

No final da década de 80, o governo federal teve  dificuldades para manter o apoio à 

agricultura, como a PGPM e “os programas de Aquisição do Governo Federal (AGF) e 

Empréstimo do Governo Federal (EGF). Os cortes nas políticas de crédito e na PGPM 
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começaram na década de 80 e se aprofundaram nos anos 90, com a predominância das 

políticas neoliberais dos governos Collor e FHC” (NUNES, 2007, p. 13). 

Nos dias atuais, os principais instrumentos de garantia de preços, comercialização e 

estoques são: o programa de garantia de preços mínimos (PGPM); o prêmio de escoamento do 

produto (PEP); o contrato de opção de venda de produtos agrícolas (COVPA); a cédula de 

produtor rural (CPR); o empréstimo de governo federal (EGF); a nota promissória rural 

(NPR) e a linha especial de comercialização (LEC). Esses instrumentos são acessados, na 

maioria das vezes, somente por médios e grandes produtores, empresas e cooperativas. Isso se 

“deve principalmente à preferência do governo e bancos por contratos maiores” (loc. cit.). 

De acordo com Graziano Silva (1996), a agricultura familiar brasileira contempla 

grande diversidade cultural, social e econômica, alternando de campesinato tradicional até a 

pequena propriedade com produção modernizada. Negligenciada na formulação de políticas 

públicas até o final do século XX, priorizando a modernização da estrutura de produção 

agrícola, para aumento da produtividade e uso dos avanços tecnológicos, a propriedade rural 

capitalizável,  com grandes extensões de terra era o foco do governo federal, inclusive com 

acesso aos subsídios fiscais e creditícios (FERREIRA; SILVEIRA; GARCIA, 2001). 

Em decorrência da modernização das propriedades rurais, mudanças significativas 

ocorreram no âmbito social e ambiental, interferindo na dinâmica populacional denominada 

pela literatura brasileira como “modernização conservadora”, segundo Martine (1991, p. 29-

30), por não alterar a estrutura fundiária, promover a marginalização dos agricultores de 

pequenas, reproduzindo um padrão de desenvolvimento excludente e desigual.  

Nesse cenário, é instituído o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), criado para atender as reivindicações das organizações dos trabalhadores 

rurais que cobravam do governo federal formulação e implantação de políticas de 

desenvolvimento rural específicas para a agricultura familiar brasileira, que, no dizer de 

Mattei (2010, p. 58), o agricultor familiar é “o mais fragilizado em termos de capacidade 

técnica e de inserção nos mercados agropecuários”.  

Durante o processo da implementação do Pronaf, a participação dos atores sociais 

rurais por meio de suas organizações foi fundamental, cobrando do Estado o  direito ao acesso 

dos diversos serviços oferecidos pelo sistema financeiro nacional, os quais até então eram 

inacessíveis para os agricultores familiares. 

Em 24 de julho de 2006, o governo Lula sanciona a Lei da Agricultura Familiar e dos 

Empreendimentos Familiares Rurais (Lei 11.326/2006), consolidando a política pública para 

o agricultor rural brasileiro. Por meio da lei, a categoria social de agricultor(a) familiar passa a 
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ser reconhecida legalmente, assegurando o direito irrefutável de acesso a políticas públicas 

diferenciadas, articulada em um Plano Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais (IBASE, 2006; MATTEI, 2010). 

Estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação (FAO), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), com os dados do Censo Agropecuário referente ao período (1995-1996), a agricultura 

familiar brasileira foi classificada em “estabelecimentos agropecuários patronal e familiar”. Já 

no último censo, destaca-se a separação entre agricultura familiar e não familiar com base na 

Lei nº. 11.326 de 24/07/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Atendendo à 

demanda do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o IBGE adotou o conceito no censo de 

2006 e disponibilizou as variáveis, segundo essa classificação (MDA/IBGE, 2006).  

Tal classificação permitiu estabelecer diretrizes políticas públicas que levassem ao 

desenvolvimento rural e à integração dos produtores familiares ao mercado. Um ponto 

importante dessa nova proposta de estratificação das propriedades rurais é que ela apresenta 

como ponto de partida o regime de trabalho prevalecente na propriedade (familiar ou 

assalariado), e não tão somente a extensão de sua área. 

De acordo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), os estabelecimentos agropecuários 

das cinco regiões do país  -  Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (Tabela 1- 

Estabelecimentos da Agricultura Familiar e Patronal por Regiões 

 
) - predominam os estabelecimentos da agricultura familiar. A região Centro-Oeste 

tem o menor número de estabelecimento da agricultura familiar e a segunda em número de 

estabelecimentos patronais, porém, em hectares os estabelecimentos patronais ocupam 99.947 

hectares, ou seja, tem área maior que todas as cinco regiões ocupadas com estabelecimentos 

da agricultura familiar, que somam 80.250.453 hectares.  
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Destaca também a região Nordeste, onde 2.187.295 estabelecimentos da agricultura 

familiar ocupam 28.332.599 hectares. Fazendo uma divisão simples, cada estabelecimento da 

agricultura familiar tem, em média, 13 hectares. Comparado com os estabelecimentos 

patronais, cada estabelecimento patronal tem 177 hectares; a diferença é de 164hectares. 

 Comparando a região Sul com a região Sudeste, existe pouca diferença em número de 

estabelecimentos da agricultura familiar e também em área (ha), porém, se comparar com os 

estabelecimentos patronais, verifica-se que somente a área com estabelecimento patronal da 

região Sul ultrapassa a soma em área das duas regiões (Sul e Sudeste), com estabelecimentos 

da agricultura familiar. 

 

Tabela 1- Estabelecimentos da Agricultura Familiar e Patronal por Regiões 

 
Fonte: elabora a partir do Censo Agropecuário (IBGE,2006) 

 
Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), no país há 5.175.489 estabelecimentos 

agropecuários, sendo que 4.367.902 são estabelecimentos da agricultura familiar e 

correspondem a 84,3% e ocupam 24,3% da área total (ha) do país; por outro lado, os 

estabelecimentos da agricultura patronal somam 807.587 e representam 15,6% do total dos 

estabelecimentos agropecuários do país e ocupam 75,7% da área total (ha). 

 Na Tabela 2 é possível verificar o comportamento dos estabelecimentos familiares de 

cada região em relação ao total dos estabelecimentos do país. A região Nordeste responde por 

50,0% de todos os estabelecimentos familiares do país e ocupa 2,7% da área total com 

estabelecimentos rurais do país. A região Sul tem o maior número de estabelecimentos 

familiares do país, com 16,4%, enquanto a região Centro-Oeste os agricultores (as) familiares 

correspondem a 5,0%. (IBGE, 2006). 

 

Tabela 2 - Comparativo dos Empreendimentos Familiares com os Patronais 
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Fonte:  elaborada a partir dos dados do Censo Agropecuário (IBGE,2006) 

 

Estudos que analisam a estrutura agrária mencionam que o Brasil é o país com a maior 

desigualdade do mundo. O Censo Agropecuário (IBGE, 2006) mostra que essa desigualdade 

permanece inalterada entre 1985 e 1995, com o índice de Gini para desigualdade de terra de 

respectivamente 0,856 e 0,857, muito próximo do registrado em 2006, de 0,854 

(ABRAMOVAY, 2006; IBGE, 2006; GRAZIANO SILVA, 1996). 

Nesse cenário de concentração fundiária no país, além da desigualdade e dificuldade 

de acesso a serviços públicos, como educação e saúde das populações rurais, Abramovay 

(2006) destaca que, diferentemente de períodos anteriores, o tema agricultura familiar vem 

sendo abordado pela literatura com frequência, seja no aspecto econômico ou no social, 

principalmente a partir da década de 90, quando o conceito de agricultura familiar foi definido 

como categoria de atividade reconhecida em lei (ABRAMOVAY, 2006; GRAZIANO 

SILVA,2012). 

A Lei 11.326/2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar, define  agricultor 

familiar como: 

 [...] aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
seguintes requisitos: I não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; II utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 
próprio estabelecimento ou empreendimento; IV dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família (BRASIL, Lei 11.326/2006). 

 
Para Abramovay (2006), a valorização da agricultura familiar no país foi pautada a 

partir de três planos distintos. Primeiro, no plano intelectual, com diversos estudos e pesquisas 

que permitiram estratificar e captar toda a heterogeneidade da agricultura familiar no país, 

bem como avaliar a sua relevância socioeconômica. Segundo, as políticas públicas, 
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principalmente após o lançamento do Pronaf, e o terceiro, a intensificação dos projetos de 

assentamentos de reforma agrária durante a década de 90.  

Essas e outras políticas foram responsáveis pela geração de novas oportunidades de 

ocupação e negócios no campo e no plano político, a agricultura familiar corresponde a um 

conjunto de forças organizadas em movimentos sociais e sindicatos, cuja principal bandeira 

de luta é a afirmação da viabilidade econômica da produção familiar.  

 

3.2 POLITIAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR: O PRONAF  

 

Criado em 1995 em um momento particular na trajetória do processo de intervenção 

estatal na agricultura do Brasil, o Pronaf exprime a legitimação pelo Estado de uma nova 

categoria social, “agricultores familiares”, até então  marginalizados em termos de acesso aos 

benefícios da política agrícola, denominados, na maioria das vezes, de forma pejorativa, como 

caboclo, matuto, jeca tatu,  agricultores de subsistência, produtores de baixa renda, pequenos 

produtores (MATTEI, 2014). Portanto, reconhecer a agricultura familiar como segmento 

produtivo com direito a um ambiente institucional favorável contribuiu, nos últimos anos, 

com o surgimento de outras políticas públicas voltadas ao incentivo da agricultura familiar.  

Dentre as políticas para a agricultura familiar, o Pronaf é considerado a principal 

política pública em termos de recursos. Foi instituído em 1996 por meio do Decreto nº 1.946, 

com o objetivo de garantir recursos para apoiar as atividades produtivas do segmento da 

agricultura familiar no Brasil. De acordo o artigo 1º, Decreto nº 1.996, o Pronaf busca 

“promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores 

familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de 

empregos e a melhoria da renda”.  

No desenho institucional, o Pronaf foi organizado inicialmente em três linhas distintas: 

Pronaf Crédito, linha que existe desde o início do programa, considerada a principal em 

termos de volume de recursos; Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais, que a partir de 

2003 passou a ser deliberada em âmbito territorial; e o Pronaf Capacitação, linha apoiada 

pelos recursos de Infraestrutura e que perdeu importância atualmente.  

Diversas alterações institucionais ocorreram no Pronaf, propiciando maior abrangência 

do público beneficiário, “definindo uma tipologia dos agricultores, redefinindo taxas de juros 

e encargos financeiros, criando linhas especiais de crédito, entre outras ações, visando 

favorecer as parcelas com menores faixas de renda e em maiores dificuldades produtivas.” 

(GRAZIANO SILVA, 2011, p. 5). 
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Para viabilizar os recursos do Pronaf e assim atender aos agricultores familiares, o 

governo utiliza como fontes de recursos o Orçamento Geral da União (OGU); Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT); Bancos Cooperativos; Fundos Constitucionais e exigibilidade 

bancária. Os recursos são alocados pelo Tesouro Nacional, tanto para o financiamento direto 

aos beneficiários como para a equalização dos juros nos financiamentos do FAT (MDA/SAF, 

2015).  

Do ponto de vista operacional, o Pronaf concentra-se em quatro grandes linhas de 

atuação: 1) financiamento da produção, com destinação de recursos anualmente para custeio e 

investimento, financiando  atividades produtivas rurais em praticamente todos os municípios 

brasileiros; 2) financiamento de infraestrutura e serviços municipais com repasse financeiro 

para os municípios de todas as regiões do país, para realizar obras de infraestrutura e serviços 

básicos; 3) capacitação, profissionalização dos agricultores familiares, destinando recursos 

para promover cursos e treinamentos aos agricultores familiares, conselheiros municipais e 

equipes técnicas responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; 4) 

financiamento da pesquisa e extensão rural, destinando recursos para a geração e transferência 

de tecnologias para os agricultores familiares (MDA/SAF; IBASE, 2006). 

Houve mudanças importantes. Depois disso saiu em termos institucionais. A partir de 

1999, o Pronaf passou por algumas alterações. Do Ministério da Agricultura, vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), para o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Nessa nova estrutura organizacional, a agricultura familiar ganhou maior espaço com 

a criação da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF). No início de 2003, ocorreu nova 

mudança institucional. Com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) no 

MDA, a linha Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais ficou sob a gerência da SDT, que 

passou a financiar projetos que incorporam o desenvolvimento territorial. Os municípios 

deixam de ser a unidade de referência dessa linha de crédito e, em seu lugar, passam ser 

beneficiadas iniciativas de caráter regional. A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

passa do MAPA para o MDA em 2003 (MDA/SAF, 2015; IBASE, 2006). 

A propósito, um dos primeiros trabalhos que analisou as duas principais linhas de ação 

do programa, Pronaf Infraestrutura e Pronaf Crédito, Abramovay e Veiga (1999) concluíram 

que o Pronaf, embora apresentasse alguns limites, contribuiu positivamente para a criar um 

ambiente institucional favorável ao desenvolvimento rural e necessário à ampliação da base 

social da política nacional de crédito, com a inclusão dos agricultores familiares, 

complementa Graziano Silva (2011, p. 5). Para os produtores familiares, a institucionalização 
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do Pronaf representou uma nova relação entre o sistema bancário e a agricultura familiar, 

acarretando em uma “dimensão pública” inédita no país.  

Outras políticas públicas foram criadas para incentivar a produção agrícola familiar, 

como a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), em 2003, para 

reestruturar o sistema de assistência técnica no Brasil, tendo como foco as propriedades rurais 

familiares. Acrescenta-se a esses o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que permite 

a compra pública de produtos da agricultura familiar, associados a cooperativas ou 

associações de produtores rurais com preço estabelecido pela Conab. E compra de produtos 

produzidos pela agricultura familiar dos produtores individuais à preço de mercado. Além de 

fortalecer a agricultura familiar, os produtos adquiridos são distribuídos à rede 

socioassistencial, merenda escolar ou formação de estoques, dentre outros.  

3.3 POLITIAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR: PAA  

 

 No âmbito das ações do Fome Zero, estratégia adotada pelo governo federal  para 

garantir o direito à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos 

alimentos, foi instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, em 2003, e, posteriormente 

integrado ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), Lei nº 11.346, 

de 15 de setembro de 2006, com as  finalidades descritas no Quadro 2 - Finalidades do PAA. 

 

Quadro 2 - Finalidades do PAA 
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Fonte: elaborado com informações da Lei nº11.346/2006. 

 
 

Para atender às finalidades propostas na Lei 11.346/2006, o PAA foi estruturado em 

cinco modalidades:  

1) Compra Direta da Agricultura Familiar – o produto adquirido nesta modalidade é 

definido pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA) com objetivo 

de evitar oscilações nos preços dos produtos e atender as demandas dos  programas da rede 

socioassistencial, além de constituir estoques públicos de  alimentos;  

2) Formação de Estoque pela Agricultura Familiar – esta modalidade permite às 

organizações de agricultores familiares com (DAP) Jurídica8 acessar recursos para aquisição 

da produção dos seus sócios ou cooperados para formarem estoques. Popularmente chamada 

de “carteira de identidade do produtor rural”, a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o registro geral dos agricultores 

familiares. Este documento é o primeiro passo para acessar as políticas públicas do governo 

brasileiro voltadas para tais produtores rurais. O documento é emitido tanto para pessoas 

                                                 
8 Existem dois tipos de DAP. A física, que é acessada por produtores de forma individualizada; e a jurídica, que 
é concedida a três formas de organizações econômicas da agricultura familiar: cooperativas, associações e 
pequenas agroindústrias familiares. Uma das condições para obter a DAP jurídica é ter, no mínimo, 60% dos 
membros com a DAP física ativa, no caso de associações e cooperativas. Para as pequenas agroindústrias 
familiares esse percentual deve ser de 100%. SAF (2017). 
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físicas quanto para pessoas jurídicas. A emissão da DAP jurídica cresceu 89% em todo o país 

no último ano. De acordo com o levantamento que acaba de ser feito pela Subsecretaria de 

Agricultura Familiar (SAF) da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (Sead), o número subiu de 3.469, em 2015, para 6.582 em 2016. 

Esses dados demonstram que as políticas de fortalecimento da agricultura familiar estão, cada 

vez mais, atraindo os agricultores rurais e estes estão se organizando e buscando se inserir no 

mercado de uma forma mais qualificada. E para entrar nos mercados públicos, precisam 

acessar os programas de compras institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), portanto, a DAP jurídica é 

uma forma de conseguir isso. As organizações de agricultores (cooperativas ou associações) 

encaminham proposta à Conab usando a ferramenta PAANet, e cada organização pode 

acessar anualmente até R$1,5 milhão, respeitando o limite anual por agricultor, que é de R$8 

mil. Nesta modalidade podem ser adquiridos produtos alimentícios estocáveis, próprios para 

consumo humano e devem ser da mesma safra do período de contratação;   

3) Compra com Doação Simultânea – nessa modalidade os produtos são adquiridos 

pelo MDS de agricultores familiares, doando, simultaneamente, às entidades da rede 

socioassistencial, aos equipamentos públicos de alimentação e nutrição e, em  condições 

específicas definidas pelo GGPAA, à rede pública e filantrópica de ensino, com o objetivo de 

atender demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional; 

4) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – compra dos agricultores familiares o 

produto in natura, passa por processamento, e é distribuído aos beneficiários consumidores. 

Esta modalidade é executada somente nos estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais, 

área da SUDENE;  

5) Compra Institucional – na modalidade compra institucional, a aquisição de produtos  

atende demandas de consumo de alimentos por parte da União, estados,  Distrito Federal e 

municípios. Podem ser destinados a abastecer hospitais públicos,  quartéis, presídios e 

restaurantes universitários;  

6) Aquisição de Sementes – Atende agricultores familiares de todo o país que 

produzem sementes convencionais ou crioulas. A Conab é responsável pela operação,  com 

regras e limites financeiros específicos, além de orientar os processos a partir  das 

demandas das organizações que recebem as sementes (MANUAL OPERATIVO DO PAA, 

2014). 
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 Para visualizar as modalidades, finalidades, fonte de recursos, órgão executor e valor 

máximo a ser pago em cada modalidade, foi elaborado o Quadro 3 com informações obtidas 

no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

Quadro 3 - Modalidades, finalidades, fonte de recursos 

 
Fonte: Decreto nº 7.775/2012. 

Desde sua criação, em 2003, o programa passou por várias alterações. Atualmente a  

mais relevante é a Lei nº 12.5129, que regulamenta a execução do Programa por estados, 

Distrito Federal, municípios e consórcios públicos, mediante celebração do Termo de 

Adesão10 e o Decreto Lei nº 7.775/2012, que possibilita o PAA atuar em parceria com 

estados, municípios e consórcios públicos, sem o imperativo de celebração de convênios.  

Nesse novo instrumento, Termo de Adesão é o documento onde estão definidos os 

compromissos e funções de cada partícipe. Nele não estão definidos os montantes de recursos 

                                                 
9 Art. 20. "Sem prejuízo das modalidades já instituídas, o PAA poderá ser executado mediante a celebração de 
Termo de Adesão firmado por órgãos ou entidades da administração pública estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, dispensada a celebração de convênio.”. 
10Termo de Adesão Consiste na assinatura de documento que estabelece os compromissos entre o MDS e as 
Unidades Executoras para implantação do Programa. A Adesão tem vigência de cinco anos, prorrogável por 
igual período, e ainda não envolve a pactuação dos valores e metas, mas apenas compromissos. 
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financeiros a serem executados ou metas a serem cumpridas, questões que serão definidas 

anualmente nos planos operacionais.  

Esse novo modelo trouxe para o programa algumas alterações operacionais 

importantes. A primeira é a forma de pagamento aos fornecedores beneficiários, que é 

realizada diretamente pela União ou por intermédio das instituições financeiras oficiais. Antes 

dessa alteração o MDS fazia repasse para as “Unidades Executoras” e essas para o agricultor 

(Decreto  nº 7.775/2012). 

A segunda alteração foi a eliminação do aporte financeiro de contrapartida que o MDS 

fazia para a Unidade Executora assinar o convênio. E por último, o processo, desde a proposta 

de participação, execução e prestação de contas das Unidades Executoras, que ocorre por 

meio de sistema informatizado (SISPAA), avanços promovidos pelo Decreto 7.775/2012. 

Essas medidas tornaram os trâmites legais entre as Unidades Executoras e as Unidades 

Gestoras do Programa mais ágeis, além de tornar o processo mais transparente em todas as  

fases (Decreto 7.775/2012). 

De acordo com as orientações estabelecidas no Decreto nº 7.775/1211 (Capítulo V, Art. 

27 e 28), a gestão e a execução do PAA devem ser conduzidas pelas Unidades Gestoras e 

Unidades Executoras. São Unidades Gestoras do PAA o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). E 

Unidades Executoras podem ser órgãos ou entidades da administração pública estadual, 

municipal ou do Distrito Federal e também os consórcio públicos que celebrarem o Termo de 

Adesão. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por ter celebrado o Termo de 

Cooperação com MDS e MDA, é uma Unidade Executora do PAA no que concerne ao 

governo federal.  

Para adequar o programa às peculiaridades de cada Unidade Executora, foram 

definidos quatro modelos, com normas aprovadas pelo GGPAA, órgão colegiado de caráter 

deliberativo vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a 

finalidade de orientar e acompanhar a implementação do PAA.  

O Decreto 7.775/2012, artigo 20, § 1º, define que o GGPAA é composto por um 

representante titular e um representante suplente dos seguintes órgãos: Ministério do 

                                                 
11 “Art. 27. São Unidades Gestoras do PAA o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. Art. 28. São Unidades Executoras do PAA: I - os órgãos ou entidades 
da administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, 
que celebrarem Termo de Adesão ou convênios com as Unidades Gestoras; e II - a CONAB e outros órgãos ou 
entidades da administração pública federal que celebrarem termo de cooperação com as Unidades Gestoras. 
Parágrafo único. As unidades gestoras poderão estabelecer procedimentos de seleção de potenciais unidades 
executoras do Programa.” (Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012). 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome (coordenador); Ministério do Desenvolvimento 

Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda e Ministério da Educação. Os representantes são 

indicados pelos titulares dos ministérios e designados pelo Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

É competência do GGPAA definir a sistemática, regiões prioritárias, condições de 

doação e venda, bem como estabelecer medidas operacionais, solicitar relatórios aos órgãos 

conveniados, identificar fontes complementares de recursos e apoiar outras ações estruturais 

relacionadas à aquisição da safra, além de buscar fortalecer a agricultura familiar e os 

assentamentos da reforma agrária (Decreto 7.775/2012). 

 No novo modelo o PAA foi organizado em etapas. De forma resumida, o Quadro 4 - 

Etapas da organização do PAA apresenta as alterações que este modelo trouxe ao programa: 

pagamento direto em cartão bancário aos beneficiários fornecedores por meio de instituição 

financeira oficial; novo instrumento de parceria por meio de Termo de Adesão e não mais 

convênios; fim da necessidade de aporte de contrapartida financeira para executar o 

programa; execução por meio de sistema informatizado do PAA, o SISPAA. 
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Quadro 4 - Etapas da organização do PAA 

  
Fonte: Manual Operativo do PAA (2014, p. 13). 

 

A primeira etapa, Adesão ao Programa, não envolve pactuação de valor e metas; são 

apenas compromissos formais assumidos entre os entes. 

Na segunda etapa, denominada de Pacto de Valores e Metas (Plano Operacional onde 

são definidos e acordados os valores e as metas). O Plano Operacional é um processo anual no 

qual o MDS propõe às Unidades Executoras os montantes financeiros, as metas e os 

parâmetros para a execução do PAA. A partir da proposta do MDS, as Unidades Executoras 

firmam o pacto com o Ministério do Desenvolvimento Social para executar o Plano 

Operacional do PAA. 

A terceira etapa é o planejamento e pacto local. É a proposta de participação no 

Programa. Nessa etapa as Unidades Executoras selecionam os fornecedores e as entidades 

socioassistenciais. É o momento de compatibilizar a demanda por alimentos das entidades 

socioassistenciais com a oferta da agricultura familiar local. De posse dessas informações, o 

coordenador do PAA no município preenche a Proposta de Participação no PAA e cadastra no 

SISPAA. Depois de cadastrada no sistema, a proposta  passa pelo processo de análise pela 

equipe técnica do MDS, que aprova, reprova ou solicita ajustes para a aprovação. 



79 

 

A quarta etapa consiste na Aquisição e Distribuição de Alimentos e ocorre a partir da 

aprovação da proposta no SISPAA e emissão dos cartões bancários em nome dos agricultores 

(beneficiários fornecedores) cadastrados. Somente após a emissão dos cartões bancários as 

Unidades Executoras estão autorizadas a comprar produtos dos agricultores familiares e 

distribuir às entidades socioassistenciais cadastradas pelo município. Podem ocorrer algumas 

exceções, que devem ter a anuência do controle social, segundo Decreto nº 7.775/12, capítulo 

VII, art. 44. São instâncias de controle social do PAA os conselhos de segurança alimentar e 

nutricional nas esferas nacional, estadual e municipal, excepcionalmente na inexistência 

desses, preferencialmente o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho 

de Assistência Social.  

 Na penúltima etapa, pagamento de beneficiários fornecedores, o agricultor emite a 

Nota Fiscal de Produtor Rural, discrimina os produtos, as quantidades e os valores entregues à 

Unidade Executora. Os coordenador ou executor técnico do PAA confere e lança as notas no 

SISPAA. O MDS faz o pagamento ao beneficiário fornecedor, depositando em conta bancária 

exclusiva para receber créditos do Programa de Aquisição de Alimentos.  

 A última etapa é o Apoio Financeiro às Unidades Executoras12. O Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome transfere, na forma de apoio financeiro (art. 21 da 

Lei no 12.512/2011), recursos às Unidades Executoras que tenham aderido ao PAA, para 

operacionalizar as metas acordadas no plano operacional durante a vigência do Termo de 

Adesão (Decreto nº 8.293/2014). O apoio financeiro é de caráter complementar aos recursos 

humanos, materiais ou financeiros que a Unidade Executora aplica na implementação do 

programa, concedido na periodicidade definida pelo MDS, mediante crédito em conta 

bancária específica de titularidade da Unidade Executora. 

 Para ter direito ao apoio financeiro, a Unidade Executora terá que atender às condições 

estabelecidas no Termo de Adesão e alcançar os índices mínimos de execução do programa 

definido pelo MDS. Pode utilizar como parâmetro o número de beneficiários fornecedores, 

seu perfil socioeconômico e sua dispersão no território; diferenças regionais e características 

do território; o destino dos alimentos adquiridos; a atualização de informações nas bases de 

dados do programa; os mecanismos de transparência pública e de controle social adotados; e 

os processos relacionados à qualificação dos beneficiários fornecedores e à qualidade dos 

                                                 
12 Art. 35. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome transferirá, na forma de apoio financeiro, 
conforme o art. 21 da Lei no 12.512, de 2011, recursos às unidades executoras que tenham aderido ao PAA, com 
a finalidade de contribuir, durante a vigência do termo de adesão, com a operacionalização das metas acordadas 
em seus planos operacionais. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.293, de 12/8/2014). § 1º O 
apoio financeiro de que trata o caput tem caráter complementar aos recursos humanos, materiais ou financeiros 
que a unidade executora aplicará na implementação do Programa.” (Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012). 
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produtos. Para fins de cálculo das transferências a estados, poderão ser considerados dados 

relativos à execução do programa nos municípios. 

Os recursos transferidos às Unidades Executoras a título de apoio financeiro poderão 

ser aplicados, durante a vigência do termo de adesão em algumas das atividades do programa:  

 apoio à infraestrutura de recebimento e distribuição de alimentos, incluindo a 
aquisição de equipamentos; capacitação dos beneficiários fornecedores e das 
organizações fornecedoras de alimentos ao PAA; capacitação e qualificação de 
integrantes das Unidades Executoras,  da rede socioassistencial e de equipamentos 
de alimentação e nutrição; custeio das ações para captação, recebimento, 
armazenamento e distribuição de alimentos; apoio ao processamento de alimentos; 
apoio no desenvolvimento de procedimentos e controle que subsidiem o MDS com 
informações dos alimentos recebidos e beneficiários fornecedores; acompanhamento 
e fiscalização do PAA; apoio à articulação e à integração do programa com as 
diretrizes previstas no SISAN; e apoio técnico e operacional às instâncias de 
controle social. (Decreto, 7.775/2012). 

 
As Unidades Executoras que receberem recursos a título de apoio financeiro deverão 

prestar contas dos recursos recebidos, conforme normas estabelecidas pelo MDS. As contas 

são submetidas à instância de controle social do PAA, que deverá emitir parecer quanto à 

adequação dos gastos às atividades previstas e enviar para aprovação do MDS. Caso ocorra 

algum tipo de irregularidade, o repasse de recursos é suspenso. 

Periodicamente o GGPAA define critérios ou prioridades de adesão de entes federados 

e  consórcios públicos para aderir ao programa. Pode fazer uso do chamamento direto de um 

determinado grupo de entes ou consórcio, no qual todos os potenciais parceiros que se 

enquadrem no grupo podem aderir ao PAA; ou lançando edital de seleção, para que entes e 

consórcios apresentem suas propostas. As oportunidades para adesão ao PAA podem ser 

acompanhadas no portal do MDS.  

Na distribuição de recursos para os municípios que aderem ao programa, o critério 

adotado pelo MDS inicialmente foi dividir os municípios brasileiros em grupos  por número 

de habitantes. Assim, o grupo A são os municípios com até 15.000 habitantes; o grupo B os 

municípios com  15.001 a 500.000 habitantes e o grupo C os municípios que têm mais de 

500.000 habitantes. Em seguida, definiu os valores de referências. Os municípios dos grupos 

A e C, valores fixos de R$90.000,00 (noventa mil reais) e R$3.000.000,00 (três milhões de 

reais), esses valores foram obtidos pela multiplicação do número de habitantes do município 

por seis. 

Para os municípios do grupo B, além do valor de referência, podem solicitar expansão 

de valor. Nesse caso, o MDS utiliza como base o número de estabelecimentos da agricultura 

familiar do município com relação ao total de habitantes no município. Assim, municípios 
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com percentual relativo à população vinculada à agricultura familiar entre 10% e 30% a 

expansão é de 10% e nos municípios que superam 30% pode chegar a 20%.  

Esses limites ainda podem ser expandidos novamente, pela relação entre o percentual 

de habitantes extremamente pobres no município com o percentual brasileiro de população 

extremamente pobre, com expansão dos seus tetos de referência de 5% a 30%. Este limite 

financeiro é confrontado com a demanda de recursos apresentada pelo município na ficha de 

levantamento de demanda informada no SISPAA e adota-se como limite o menor valor 

(MDS, 2014). 

Para atender as metas do Plano Brasil sem Miséria, os municípios que comprarem dos 

beneficiários, mulheres terão um acréscimo de 40% no percentual mínimo e  dos produtores 

de orgânicos ou agroecológicos, 5% (Resolução GGPAA nº 44/2011).     

A Tabela 3 demonstra os recursos do MDS e MDA aplicados no PAA no período de 

2003 até 2009, número de agricultores participantes, pessoas atendidas e alimentos adquiridos 

da agricultura familiar modalidade Compra com Doação Simultânea. (* média de agricultores 

e pessoas atendidos anualmente. Pessoas atendidas – o número de atendimentos com 

repetição). A expansão dos recursos alocados a cada ano resulta na ampliação do número de 

agricultores familiares participantes, de pessoas atendidas e da quantidade de alimentos 

adquiridos. 

Tabela 3 - Recursos aplicados, participantes da AF, pessoas atendidas e alimentos adquiridos. 

MDS e MDA 2003 a 2009 

 
Fonte: Relatório Descritivo do GGPAA (2010, p. 6). 
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Em função das peculiaridades de cada Unidade Executora do PAA, como órgãos ou 

entidades da administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal e consórcios 

públicos, para atender as finalidades básicas do programa seria necessário criar novos 

mecanismos que não fossem os convênios. A finalidade desses mecanismos seria oferecer 

condições para que outras Unidades Executoras pudessem atender ao objetivo principal do 

programa, ou seja, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Diante 

disso, foram instituídos os quatro modelos de adesão apresentados no Quadro 5 - Modelos de 

Adesão do PAA.  

 

Quadro 5 - Modelos de Adesão do PAA 

 
Fonte: Decreto 7.775/2012 

 
 

É importante ressaltar que em 2012 o programa passou a integrar o eixo “Inclusão 

Produtiva do Plano Brasil sem Miséria, que tem como objetivo erradicar a pobreza extrema e 

também melhorar as condições de bem-estar da população” (MDS, 2014, p. 12). O marco 

legal do programa passou por alterações a partir da aprovação da Lei 12.512/2011 e do 

Decreto nº 7.775/2012 e de suas alterações, que incorporaram a possibilidade de atuação em 

parceria com estados, municípios e consórcios públicos, sem a necessidade de celebração de 

convênios, mas usando um novo instrumento, o Termo de Adesão. 

Dentre os Modelos de Adesão para operacionalizar o PAA, a tese trata do Modelo de 

Adesão Mista (Decreto 7.775/2012), em que as responsabilidades na execução e 
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implementação do PAA é compartilhada entre o município e o estado, um cooperando com o 

outro no âmbito do seu território.  

Ao assinarem o Termo de Adesão ao Programa, a responsabilidade é das três esferas 

de governo. Cada ente fica responsável por determinada ação dentro do Programa, o que 

significa dizer que o sucesso ou o fracasso do Programa depende dos três entes federativos 

trabalharem em sintonia tanto na execução quanto na implementação. O Erro! Fonte de 

referência não encontrada. resume os compromissos dos entes na modalidade compra com 

doação simultânea. 

 

Quadro 6 - Compromisso estabelecido na Execução do PAA,  Modalidade Compra com Doação 
Simultânea: Modelo Adesão Mista 

 
Fonte: elaborado a partir do Decreto 7.775/2012. 

 
 
No compromisso assumido na assinatura do Termo de Adesão ao PAA, estado e 

município se comprometem na implantação e na articulação para integrar o PAA ao Sistema 

de Segurança Alimentar e Nutricional. Principal instrumento da Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), definido no Decreto nº 7.272/2006, art. 3º, 

tendo a principal diretriz promover sistemas descentralizados de produção, extração, 

processamento e distribuição de alimentos, voltados para os agricultores familiares, povos e 

comunidades tradicionais, priorizando a produção agroecologica.  
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Nesse sentido, a PNSAN busca formas para integrar os agricultores, suas cooperativas 

ou associações utilizando a política pública de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), 

entre as quais se destacam aquelas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, 

como os programas de compras institucionais de alimentos, o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e, ainda, os 

programas que facilitam a comercialização dos alimentos produzidos por agricultores 

familiares, povos e comunidades tradicionais para os equipamentos públicos (Restaurantes 

Populares). 

O novo modelo Termo de Adesão autoriza o Distrito Federal, estados e municípios a 

comprarem diretamente dos agricultores familiares cadastrados, com dispensa de licitação. 

Essa forma de operar democratizou e descentralizou as compras públicas, criando mercado 

para os pequenos produtores.  

E, ainda, o Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (Resolução nº 59, 

de 10 de julho de 2013) aprovou que a Modalidade Compra com Doação Simultânea “poderá 

fornecer alimentos, por meio de doação, para a rede pública e filantrópica de ensino”, 

aprovados pelo responsável técnico do Programa de Alimentação Escolar no município ou 

estado. 

No caso do PAA, os alimentos comprados com recursos federais são direcionados, 

prioritariamente, para o abastecimento de dois importantes conjuntos de iniciativas públicas: a 

Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição, composta por Restaurantes 

Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos, operados em sua grande maioria 

pelas municipalidades, e a rede socioassistencial, ligada ao Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Os  alimentos são também utilizados na composição de Cestas de Alimentos 

(programa do MDS) que distribui alimentos a grupos populacionais específicos e na 

complementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que abastece a rede pública 

de escolas.  
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4 A RELAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL NO PAA 

 

Esta seção apresenta o desenho e a dinâmica da relação intergovernamental do PAA 

nas três esferas de governo, na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS) Modelo 

Mista, tendo como objeto empírico o Estado do Paraná, Município de Maringá. 

Em um segundo momento, busca averiguar quais são os incentivos institucionais para 

os entes subnacionais e para os agricultores aderirem ao Programa.  

No terceiro momento, identifica os estabelecimentos da agricultura familiar no país 

por região, identificando o número de beneficiários fornecedores por região, área e valores de 

produtos adquiridos. Analisa a visão do gestor da SEAB e SASC sobre o PAA. 

E, por último, busca por meio da teoria da relação intergovernamental aplicada ao 

objeto empírico responder às questões de pesquisa e testar a hipótese. 

 

 

4.1 DESENHO E DINÂMICA DAS RELAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL DO PAA  

 

 No Brasil são poucos os estudos que exploram a relação intergovernamental, ou seja, 

os mecanismos utilizados  para integrar e compartilhar decisões em sistemas federativos, 

principalmente em políticas públicas (ABRUCIO, 2005).  

 Dentro dessa ótica, a primeira questão que o estudo pretende responder é se o desenho 

institucional do PAA favorece ou não a relação intergovernamental. Para responder a tal 

questão, buscou-se, inicialmente, identificar os atores que estão em torno do Programa, 

representada na Figura 4 - Desenho Institucional do PAA-CDS no Paraná4. 
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Figura 4 - Desenho Institucional do PAA-CDS no Paraná 

 

Fonte: elaborada pela autora 
 

 

4.1.1  Atores na Esfera Federal   

 Na esfera federal, são três os ministérios envolvidos na política do Programa de 

Aquisição de Alimentos: MDA; MDS; MAPA e Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), formado pelos representantes dos ministérios (MDA, MDS, 

MAPA/CONAB; MF; MPOG; MEC/FNDE), segundo o Decreto nº 6.447, de 7 de maio de 

2008. Há também um Grupo Gestor conforme regulamentação do Decreto 7.775/2012, art. 20. 

Trata-se de órgão colegiado de caráter deliberativo vinculado ao MDS e MDA (atual, 

MDSA), com a finalidade de orientar e acompanhar a implementação do PAA.  

Menciona ainda o Decreto 7.775, artigo 27, que a gestão do PAA é competência do 

MDS e MDA, considerados como Unidade Gestora do PAA na esfera federal, e no art. 28 que 

as Unidades Executoras podem ser órgãos ou entidades da administração pública estadual, 

municipal, do Distrito Federal e consórcios públicos que celebrarem Termo de Adesão com 

essas Unidades Executoras. 
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 A criação do GGPAA teve como objetivo principal orientar e acompanhar a execução 

do PAA, sendo responsável pela definição da forma de funcionamento das modalidades do 

Programa; definição dos preços de referência para aquisição de produtos, considerando as 

diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar; e, ainda, estabelecer as condições de 

doação dos produtos adquiridos; condições de formação de estoques públicos; critérios de 

priorização dos beneficiários fornecedores e consumidores; condições para a aquisição e 

doação de sementes e mudas e outras medidas necessárias para operacionalizar o Programa. A 

gestão do programa é de responsabilidade do MDA e MDS e o controle social, Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 Conforme o Decreto nº 7.775/2012, a coordenação do PAA é do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os outros entes envolvidos têm participação nas 

decisões de forma indireta, por meio dos seus representantes (conselheiros - GGPAA).  

 No decorrer do levantamento dos dados ocorre a união do Desenvolvimento Agrário 

ao Ministério do Desenvolvimento Social, para formar o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA).  

 

 

4.1.2 Atores da esfera Estadual   

 

 Na esfera estadual (Paraná), os governos estadual e municipal (Maringá) assinaram o 

Termo de Adesão ao PAA, modalidade Compra com Doação Simultânea,  modelo Municipal 

Mista. Neste modelo são compartilhadas as responsabilidades na execução e implementação 

do Programa. 

 Desse modo, o governo estadual definiu como Unidade Executora do PAA no estado a 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB), com sede em Curitiba, que tem 22 

Núcleos Regionais para atender os 399 municípios distribuídos por região de atuação (Figura 

5). 
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Figura 5 - Núcleos Regionais da Seab/Pr 

 

Fonte: Seab/Pr (2017) 
 

 No Paraná, a extensão rural oficial é um mecanismo instituído pela Constituição 

Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, com função institucional para 

executar políticas públicas no meio rural, priorizando as populações rurais menos favorecidas.  

 A operação de políticas públicas pressupõe a execução de programas instituídos pelos 

governos federal, estadual e municipal, com objetivo de promover o desenvolvimento rural 

sustentável, criando condições de melhoria da qualidade de vida da população rural, 

ampliação da renda dos agricultores e preservação ambiental do espaço rural. Desse modo, é 

dever da Emater divulgar os programas oficiais voltados ao meio rural, bem como 

desenvolver todo esforço para facilitar o acesso da população rural aos benefícios previstos, 

atuando de forma integrada com outras instituições, de forma a ampliar a abrangência ao 

maior número possível de beneficiários. 

 Em razão da Emater ter escritórios nos 399 municípios paranaenses, estando, portanto, 

mais próxima da realidade local, contribui com a articulação de agricultores, entidades 

assistenciais, divulgando programas dos governos, federal, estadual e municipal, além de 

fornecer a Declaração de Aptidão ao Pronaf, documento obrigatório para acessar as políticas 

públicas do governo federal em apoio à agricultura familiar.  
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4.1.3 Na esfera Municipal 

 Na Esfera Municipal, o Núcleo Regional da SEAB de Maringá foi definido como a 

Unidade Executora do PAA. Compõe a jurisdição do Núcleo 29 municípios (Figura 6).  

 

Figura 6 - Municípios da jurisdição SEAB/Maringá 

 

Fonte: Seab/Pr (2017) 
 

 

 Foi designado como Coordenador Geral do PAA um funcionário de carreira do estado 

e Coordenador Municipal, um funcionário de carreira do município que atua na Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania (SASC).  

 Há um compartilhamento de responsabilidades entre a SEAB e a SASC no que se 

refere à Modalidade Compra com Doação Simultânea, Modelo Municipal Mista. Ao 

Coordenador na Prefeitura compete: cadastrar as entidades assistenciais; elaborar lista das 

quantidades e variedades necessárias de produtos  a serem comprados; abrir edital e divulgar a 

lista de produtos, preço e quantidade; cadastrar os beneficiários fornecedores; elaborar 

cronograma semanal da logística de recebimento e entrega dos produtos; receber e entregar os 

produtos; emitir documentos e colher assinaturas dos beneficiários fornecedores e 

beneficiários consumidores; emitir e lançar no SISPAA as Notas Fiscais de Produtor Rural; 

acompanhar o recebimento do beneficiário fornecedor e arquivamento dos documentos. 

 Ao Coordenador Geral do PAA (SEAB) compete articular com o gestor do município 

responsável direto a parceria com o estado para executar e implementar o programa no 

município e também com os demais prefeitos dos municípios que estão na jurisdição do 
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Núcleo da SEAB; articular para instalar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

Municipal, caso o município não o tenha; promover reuniões de gestores municipais, 

lideranças locais, assistentes sociais da saúde e da educação e produtores rurais para divulgar, 

esclarecer e incentivar a adesão aos programas nacionais, sanando dúvidas e apontando os 

benefícios tanto para o município, sociedade e produtores rurais. 

 No município, o Conselho Regional de Segurança Alimentar (Coresan) foi criado pela 

Lei Municipal n° 8806/2010. É instância democrática participativa, com papel importante na 

mobilização e na construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional ao 

Direito Humano à Alimentação Adequada. Dentre as iniciativas públicas vinculadas à política 

de SAN presentes em Maringá, destaca-se o Restaurante Popular; o Banco de Alimentos; as 

Hortas Comunitárias; o Programa Leite das Crianças; Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). 

 Como o programa recebe e transmite informações para as três esfera de governo, as 

relações intergovernamentais devem ser regidas pela construção de redes de controle e 

cooperação que, segundo Abrucio (2001, p. 35), a “soberania compartilhada só pode ser 

mantida ao longo do tempo caso se estabeleça uma relação de equilíbrio entre a autonomia 

dos pactuantes e a interdependência entre eles”. Portanto, as relações intergovernamentais são 

importantes para articular as  ações para executar e implementar  políticas públicas, de modo 

a cumprir os objetivos traçados, em razão do entrelaçamento de decisões referentes ao 

programa nas esferas governamentais, níveis hierárquicos diferentes em um sistema 

federativo.  

No PAA foi possível identificar a presença simultânea de diferentes atores, tornando o 

desenho complexo para operacionalizar e coordenar, já que deve atender as necessidades e os 

interesses de cada uma das esferas de governo, além da burocracia de cada nível. Para as 

relações fluírem deve existir um padrão de relação intergovernamental, que permita ter claro o 

que deve ser feito para que a política atenda o propósito para o  qual foi criada.  

Ademais, o poder e a influência disponíveis a qualquer uma das três esferas de 

governo são limitados. O padrão de autoridade que prevalece é o hierárquico, que ocorre por 

meio do Termo de Adesão, assinado pelas três esferas de governo, corroborando com os 

dizeres de Abrucio (2005), de que quando há diferentes níveis de governo atuando sobre o 

mesmo espaço territorial devem existir normas que determinem a responsabilidade de cada 

um e, ainda, onde inicia e onde termina essa responsabilidade, constatado na Figura 7, para 

não ocorrer de um passar a responsabilidade para o outro.  
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 O desenho institucional do Programa favorece ou não a relação intergovernamental? 

Verificou-se que, embora o desenho seja complexo, favorece a relação intergovernamental 

porque existe regulação definindo a responsabilidade do governo central, estadual e 

municipal.   

 

 

4.2 INCENTIVOS POLÍTICOS PARA A ADESÃO DOS GOVERNOS SUBNACIONAIS 

AO PAA 

 

Para responder à questão se existem ou não incentivos institucionais para os entes 

subnacionais e para os agricultores aderirem ao programa, os indicadores empíricos que 

podem ser considerados incentivos foram separados em grupos: 1) para o estado e o 

município; 2) para o agricultor familiar; 3) para as entidades assistenciais. Em seguida, 

procurou responder à segunda parte da questão, isto é,  se eles são efetivos. Para dar suporte 

às respostas foi elaborada a Figura 7 que demonstra como ocorre o processo de Adesão ao 

PAA. 

Figura 7- Trâmites Legais do Processo de Adesão ao PAA 

 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MDS (2014). 
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4.2.1 Incentivos para o estado e o município 

A criação do Programa de Aquisição de Alimentos tem duas finalidades: promover o 

acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para sair do plano e ser executado, foi 

necessário o governo central criar mecanismos de incentivos para os governos subnacionais 

aderirem à política pública, já que os mesmos têm autonomia política, conferida a eles pela 

CF, para aderirem ou não às políticas nacionais.  

 Desse modo, governo federal, por intermédio dos Ministérios (MDS, MDA), Unidade 

Gestora do programa, mais o grupo gestor (GGPAA) definem o regramento institucional para 

aquisição de produtos dos agricultores familiares com recursos do orçamento federal, 

descentralizando a política pública, transferindo para estados e municípios a execução e 

implementação do PAA, ficando com o papel da coordenação federativa.  

 Para aderir ao programa, estados e municípios no modelo de termo de adesão 

municipal mista devem se manifestar formalmente enviando ofício para a Secretaria Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional. O objeto do termo de adesão do município ao PAA, 

com participação do estado, está previsto no artigo 20 da Lei 12.512 de 14 de outubro de 

2011, a fim de cooperarem, no âmbito de seu território, para a execução do Programa. 

 Segundo Souza (2005), com a descentralização o desenho institucional das políticas 

públicas possibilitou ao Estado a criação de mecanismos de recompensas e sanções, regras 

claras e universais. Isto, por sua vez, possibilitou um leque de incentivos para os municípios 

aderirem aos programas e políticas públicas de descentralização na oferta de serviços 

públicos. Ao colocar na agenda governamental às políticas públicas como prioridade do 

Estado, o governo federal garantiu os recursos federais.  

 Argumenta Souza (2005) que a descentralização não significou necessariamente a 

transferência de capacidade decisória para as esferas subnacionais, mas sim a delegação na 

implementação das políticas sociais universais. A experiência brasileira mostra que as 

relações entre os níveis de governo evoluíram para um sistema que mistura recompensas e 

sanções, o que reduziu o grau de conflito entre os níveis de governo, porém o estado e o 

município têm autonomia política para aderir ou não às políticas públicas. O modo  

encontrado pelo governo federal para induzir os governos subnacionais a executarem e 

implementarem as políticas públicas, no território de atuação, foi  concedendo-lhes alguns 

tipos de benefícios. 
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Desse modo, a União adotou como estratégia dar benefícios aos estados e aos 

municípios que aderissem ao Programa. Dentre esses, destacam-se: abastecer com alimentos 

comprados da agricultura familiar a Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e 

Nutrição, composta por Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de 

Alimentos, operados, em sua grande maioria, pelas municipalidades, e a rede 

socioassistencial, ligada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Produtos que 

também são utilizados para compor as Cestas de Alimentos distribuída a grupos populacionais 

específicos e destinadas à complementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

que abastece a rede pública de ensino.  

 

4.2.2 Incentivos para os agricultores familiares  

 Dentre as dificuldades encontradas pelo agricultor com relação à produção da 

agricultura familiar merecem destaque: produção em pequena escala, deficiência de 

tecnológica no preparo do solo, manutenção da cultura, custo dos insumos agrícolas, custo do 

transporte, deficiência na armazenagem. Escoar a produção é considerado o maior problema 

do processo produtivo.  

 Diante disso, o PAA “é uma ação do Governo Federal criada para contribuir com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil. Mas não é só isso. O PAA é uma importante 

ferramenta de fortalecimento da agricultura familiar” (MDA, 2012).  

 O programa utiliza processos de comercialização que favorecem a compra direta de 

produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, promovendo a agregação de 

valor à produção. Além de incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos 

pela agricultura familiar, incluindo-os na merenda escolar, restaurantes populares fortalecem 

circuitos locais de compras.  

 Assim, as Unidades Executoras devem adquirir produtos de beneficiários fornecedores 

que residam em seu território. Obrigatoriamente, as Unidades Executoras devem seguir as 

seguintes prioridades: 1) adquirir os alimentos de produtores do próprio município que aderiu 

ao PAA; 2) priorizar os agricultores pertencentes aos públicos prioritários (mulheres, povos e 

comunidades tradicionais, assentados, quilombolas e indígenas). É permitido adquirir 

produtos de produtores fora do  município, porém a prioridade deve ser na seguinte ordem: 

municípios vizinhos, território, região, estado e, excepcionalmente, produtores de outros 

estados.  
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 Se predominarem agricultores de  outros estados,  deve ser encaminhado ofício ao 

MDS com justificativa, que pode ou não ser aceita. Para análise, a instância de controle social 

do ente federativo deve manifestar se favorável ou não. No caso de compras estaduais, da 

mesma forma, devem ser priorizados os agricultores da unidade federativa. 

 No âmbito das pactuações anuais na modalidade Compra com Doação Simultânea, é 

parâmetro a inclusão de beneficiários fornecedores prioritários. Sempre que possível, devem 

ser realizadas as aquisições desses  fornecedores: beneficiários do Plano Brasil sem Miséria: 

agricultores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), assentados, indígenas e quilombolas e povos e comunidades tradicionais; 

mulheres (Resolução GGPAA nº 44/2011); e produtores de alimentos orgânicos ou 

agroecológicos. 

 Dentre as técnicas  para coletar os dados da pesquisa, foi utilizada a observação. Essa 

técnica consiste em observar e registrar de forma direta o fenômeno ou fato estudado. Nessas 

observações os agricultores disseram que não aderem ao PAA pelos seguintes motivos: 1) 

produtos adquiridos pelo programa têm um ciclo vegetativo em torno de  80 a 120 dias. 

Significa dizer que, em alguns casos, até correr os trâmites legais no município até a liberação 

dos recursos pelo MDS para o agricultor, pode ter encerrado o período da safra. 2) os 

produtos são perecíveis. Isso implica em colher e já fazer a entrega ou a Unidade Executora 

ter câmara fria para armazenar o produto. 3) como o preço é o valor que o mercado está 

pagando, preferem vender os produtos no comércio local. 

 É importante mencionar os agricultores observados nessa pesquisa, que têm 

propriedades rurais perto de centros urbanos, portanto pressupõe-se existir facilidade na 

comercialização desses produtos. 

 A falta de interesse dos agricultores do Município de Maringá em ser beneficiário 

fornecedor do PAA foi confirmada na entrevista com a Coordenadora do município, a qual 

relata as dificuldades para comprar produtos da agricultura familiar e atender a demanda da 

rede socioassistencial da prefeitura e menciona: 1) a prefeitura abre edital para adquirir 

produtos, porém não aparece  agricultor interessado em vender os produtos. Na maioria das 

vezes, liga para alguns produtores e pede para entregar pelo menos alguma variedade. 2) a 

produção da agricultura familiar na região do município não atende as necessidades da rede 

socioassistencial. 3) existe um descompasso entre produção e aquisição. A solução seria 

identificar os beneficiários consumidores, bem como das possibilidades de produção dos 

beneficiários fornecedores e traçar um planejamento de produção em conjunto com 

agricultores, Emater e coordenadores do PAA. 
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4.2.3 Incentivos às entidades assistenciais 

  O incentivo relacionado às entidades da rede socioassistencial é receber produtos 

diretamente da agricultura familiar. Em razão dos produtos percorrerem um circuito curto, da 

propriedade ao beneficiário consumidor, os produtos preservam as qualidades nutricionais,  

contribuindo para melhoria da saúde dos assistidos na rede socioassistencial. 

 Para examinar se os incentivos institucionais para a adesão ao PAA são efetivos, 

podem ser observados inicialmente alguns resultados relativos à evolução quantitativa do 

Programa, à dimensão das aquisições em valores monetários, ao número de agricultores 

beneficiados e à quantidade de produtos adquiridos. 

 Esses dados demonstram que os objetivos do PAA foram atendidos parcialmente, 

porém, comparados com as finalidades previstas na Lei nº 11.346/2006 e elencadas no 

Quadro 2 - Finalidades do PAA, nota-se que elas foram atendidas apenas em parte. 

Considerando a Modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS), aqui analisada, sem 

generalizar para as demais modalidades, pode-se afirmar: 1) falta articulação do estado e do 

município para estimular os restaurantes universitários a comprarem da agricultura familiar; 

2) falta constituir e fortalecer circuitos locais e regionais de redes de comercialização. 

 Segundo dados do último Censo Agropecuário divulgado de 2006, existem no Brasil  

4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares. Relacionando este número com os 

agricultores que tiveram acesso ao programa no mesmo período (2003-2006), verifica-se que  

802.359 acessaram o PAA (Tabela 4 - Total do PAA no Território Nacional). Como o limite de 

participação anual no programa é por Unidade Familiar e varia conforme a modalidade e 

ainda que o beneficiário fornecedor pode participar de outras modalidades do programa, desde 

que seja respeitado o limite total de comercialização com recursos do MDS, mas não é 

possível afirmar que somente os 802.359 agricultores tiveram acesso ao programa. 

 Ademais, os dados da Tabela 4 - Total do PAA no Território Nacional demonstram que 

houve uma evolução em termos de recursos financeiros e número de agricultores, destaque 

para o período de 2006 a 2012, porém o programa não é inclusivo, mesmo tendo como 

objetivo principal incentivar a produção da agricultura familiar para gerar renda e dar 

condição digna para o agricultor e seus familiares. 
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Tabela 4 - Total do PAA no Território Nacional 

 
Fonte: Elaborada a partir dos dados do MDS (2014). 

  

 Segundo Abramovay (1997) e Wanderley (2000), agricultor familiar não é sinônimo 

de pequena produção ou atraso tecnológico. Refere-se a uma lógica produtiva diferente da 

agricultura extensiva, cuja base é a empresa agrícola identificada com as commodities, 

embora, para efeito das políticas públicas, a agricultura familiar também abarque segmentos 

que estão fora do mercado, como a agricultura de subsistência, quilombolas, faxinais e outras 

formas de viver no meio rural.  

 No Estado do Paraná, segundo o IBGE (2006), dos 371.051 estabelecimentos 

existentes, 302.907 são caracterizados como sendo da agricultura familiar, representando mais 

de 80% dos estabelecimentos agropecuários e ocupam 4.249.882 hectares, o que dimensiona a 

importância destes no cenário estadual.  

 Nas propriedades familiares a produção agrícola é diversificada, com destaque a 

produção de milho, mandioca, leite, soja. Embora o milho faça parte da pauta das 

commodities, é também, no caso da agricultura familiar, um produto destinado à alimentação 

de animais. Os produtos mais típicos da agricultura familiar confirma a importância na 

produção de alimentos básicos da alimentação do brasileiro, como o feijão e a mandioca. E 

ainda, que a produção da agricultura familiar é voltada, principalmente, para o abastecimento 

interno e que “75,5% do feijão-preto produzido no Paraná vêm da agricultura familiar, assim 

como 81% da mandioca, 43,7% do milho e 31,2% da soja” (IPARDES, 2010, p. 19), bem 

como as agroindústrias familiares, fabricação de queijos, embutidos, doces e compotas, 

produtos da panificação, criação de bicho-da-seda e produtos hortifruticultura. A Tabela 5 

apresenta os recursos financeiros do MDS para o Estado do Paraná. 
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Tabela 5 - Total dos Recursos do MDS no Estado do Paraná - PAA 

 
Fonte:  Elaborada a partir dos dados do MDS (2014). 
 

Com relação à dinâmica das relações entre os governos envolvidos no PAA, se são 

verticais ou mais horizontais (Figura 4 - Desenho Institucional do PAA-CDS no Paraná), verifica-se 

que em um sistema federativo coexistem diferentes esferas de governo autônomas, 

parcialmente independentes e parcialmente dependentes. Nesse sentido, na produção de 

políticas públicas deve ser considerado o entrelaçamento que ocorre nas relações entre os 

governos, o que constitui um relacionamento interdependente (WRIGHT, 1988).  

Essa presença simultânea de diferentes atores participando direta ou indiretamente da 

mesma política torna seu desenho complexo e difícil de ser operacionalizado (PIERSON, 

1995), uma vez que a política deve atender necessidades e interesses de cada nível de governo 

e unificar regras de decisão complexas para mudanças nos seus rumos, garantindo que os 

interesses continuem a ser atendidos. 

No caso brasileiro,  

dado o elevado grau de assimetria entre as unidades da federação, algum grau de 
inclusividade pode ser visto como positivo, contanto que seja mantida certa 
autonomia e, sobretudo, que se garanta a autonomia futura, ou seja, que sejam 
criadas condições para a superação da assimetria. (SANO, 2008, p. 11).  
 

Para além da dimensão vertical, as relações intergovernamentais são marcadas 

também pela interação horizontal, que são as relações que ocorrem entre ordens distintas de 
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governo, mas também entre entidades governamentais do mesmo nível territorial (estado-

estado, município-município).  

No Programa do PAA, conforme Figura 4 - Desenho Institucional do PAA-CDS no 

ParanáFigura 4, as relações intergovernamentais são mais intensas no sentido horizontal, entre 

município e estado, e pressupõe que isso ocorra em função da adoção do modelo Municipal 

Misto para operar o PAA. Nesse caso, o governo subnacional deixa de ser meramente uma 

unidade administrativa e subordinada à esfera central e se aproxima mais do governo estadual, 

que, por sua vez, mantém uma relação mais próxima das esferas subnacionais, enquanto as 

relações verticais entre governo central, estadual e municipal são distribuídas 

proporcionalmente entre eles.  

 

 

4.3 VISÃO DOS COORDENADORES DO PAA NO MUNICÍPIO E RELAÇÃO 

INTERGOVERNAMENTAL 

 

Para atender ao objetivo do estudo, o questionário foi desmembrado em duas 

categorias de análise: 1) coordenação/cooperação e 2) Relações Intergovernamentais. Na 

categoria 1, o objetivo é identificar como os coordenadores do PAA da Seab e do município 

veem a coordenação governamental e, ainda, como analisam as relações intergovernamentais 

e o grau de interdependência nas funções compartilhadas, participação na tomada de decisões 

na gestão e a influência de responsabilidades.  

Para a categoria de análise coordenação/cooperação foram elaboradas oito questões: 1) 

qual a importância do PAA para o município e para o agricultor familiar?; 2) como o 

Programa pode apoiar o acesso aos direitos humanos a alimentação?; 3) quais atores 

participam efetivamente do processo decisório sobre a implementação do PAA?; 4) em que 

circunstâncias/espaços/fóruns/comissões essas decisões são tomadas?; 5) há possibilidade de 

adaptação das diretrizes nacionais do PAA, pelo município? Se sim, como isso ocorre?; 6) em 

que medida as demandas dos demais níveis de governo são incorporadas na definição/revisão 

das diretrizes nacionais do PAA?; 7) como você avalia o grau de importância das atribuições 

dos governos subnacionais (alto, médio, baixo) na coordenação governamental do PAA?; e 8) 

que sugestão faria para ampliar a cooperação federativa na gestão do PAA? 

Conforme relatam os coordenadores, o programa pode assegurar ao município a 

soberania alimentar e produtos de qualidade. Em razão da produção e distribuição no local, 

sem a intervenção de intermediários o agricultor pode obter melhor renda. Ao aderir o 
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programa o agricultor assume perante o município e as entidades socioassistênciais o 

compromisso de  produzir produtos adequados às necessidades e peculiaridades das mesmas. 

No entender dos coordenadores, os ganhos, na maioria das vezes, não são mensuráveis 

somente em termos financeiros. Além desses, existem outros ganhos para o município, para o  

agricultor e para a sociedade. Esse ganho não é traduzido somente em alimentar um número 

de pessoas; tem-se que levar em consideração melhoria na saúde e diminuição dos 

atendimentos nos  postos de saúde. 

Na questão 2) como o programa pode apoiar o acesso aos direitos humanos, à 

alimentação, para os coordenadores, primeiramente o prefeito toma conhecimento do número 

de entidades assistenciais do município, número de pessoas atendidas e necessidade de 

alimentos. Em seguida, tomada a decisão em aderir ao programa. Caso faça a adesão no 

modelo municipal puro ou municipal mista, esse ato garante o recebimento de alimentos de 

qualidade para atender a rede socioassistencial com recursos do governo federal, sem sair 

recursos do município, além de fortalecer a agricultura familiar por meio da aquisição de 

produtos. No entender dos coordenadores, há uma participação direta na garantia de direitos, 

cuja essência é a alimentação de qualidade, mas isso somente não garante na totalidade o 

direito humano à alimentação, pois este é mais amplo e envolve outros sujeitos além da 

política pública do PAA-CDS. 

Na questão de número três, quais atores participam efetivamente do processo decisório 

sobre a implementação do PAA, segundo os coordenadores, todas as decisões incluindo 

mudanças no regulamento do PAA são responsabilidade do GGPAA e são transmitidas para 

os estados e municípios por meio de resoluções ou decretos, e mencionam, como exemplo, 

“Resolução nº 30, de 07 de agosto de 2008 – Institui no âmbito do Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA a modalidade “Aquisição de Alimentos para Atendimento Escolar” e 

dispõe sobre os procedimentos para esta nova modalidade”.  

A resposta da questão três responde também a questão quatro e cinco. Embora 

determinações do decreto nº 7.775/12, capítulo VII, art. 44 são instâncias de controle social 

do PAA, os conselhos de segurança alimentar e nutricional nas esferas nacional, estadual e 

municipal. No parágrafo primeiro do mesmo artigo ainda define que, excepcionalmente, na 

hipótese de inexistência de conselhos de segurança alimentar e nutricional, deverá ser 

indicada a instância de controle social responsável pelo acompanhamento da execução do 

PAA, preferencialmente o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho de 

Assistência Social, a instância do controle social se restringe ao papel: a) manifestar-se 

formalmente, dando ciência quanto à adesão do ente ao PAA e quanto à sua proposta de 
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participação; b) participar nas diversas etapas da execução do Programa; c) desenvolver  

atividades descritas a seguir, conforme a realidade local: i) acompanhar o processo de seleção 

dos beneficiários fornecedores e à seleção das entidades recebedoras; ii) acompanhar a 

elaboração da Proposta de Participação; iii) avaliar em suas reuniões a execução do programa; 

iv) emitir parecer quanto à adequação dos gastos relativos às atividades previstas no decreto 

nº 7.775/12; v) comunicar à Unidade Executora e ao MDS qualquer irregularidade 

identificada na execução do Programa. Portanto, a instância de controle social do PAA não é 

deliberativa e, sim, consultiva com finalidade de melhorar a transparência das ações relativas 

ao programa e na promoção de uma maior participação dos beneficiários. 

Na questão cinco, se há possibilidade de adaptação das diretrizes nacionais do PAA, 

pelo município, e se sim, como isso ocorre. Segundo os coordenadores, nas reuniões dos 

conselheiros nos municípios, podem ser apontadas sugestões de melhorias ou dificuldades na 

implementação do programa e encaminhadas para o MDS, que irá analisar se procede. Porém, 

mencionam que o regulamento não é para uma localidade ou estado e sim para todas as 

unidades federativas. Isso significa que o problema em uma localidade não significa que seja 

para as demais.  

Com relação à questão seis - em que medida as demandas dos demais níveis de 

governo são incorporadas na definição/revisão das diretrizes nacionais do PAA? -, o 

coordenador do PAA da Seab mencionou que a mais relevante foi a partir de 2012, com a 

forma de operar o PAA de convênio para Termo de Adesão. Tal mudança se deu por ato 

político de prefeitos, os quais estavam com dificuldades para operar o programa na forma de 

convênios. 

Para a pergunta sete - identificar como os coordenadores avaliam o grau de 

importância das atribuições dos governos subnacionais (alto, médio, baixo) na coordenação 

governamental do PAA -, a resposta dos coordenadores teve um viés no entendimento e não 

foi considerada.  

Em resposta à questão oito - que sugestão faria para ampliar a cooperação federativa 

na gestão do PAA? -, para os coordenadores a forma ideal é a gestão do PAA-CDS pelos 

Estados, tendo em vista a relação mais próxima entre município e o Estado a ele vinculado. O 

MDS repassaria os recursos ao Estado, que ficaria com a responsabilidade de gestão e 

articulação com os municípios para a execução do PAA por meio da adesão. Na distribuição 

dos recursos levar-se-ia em conta o IDH municipal como fundamento da política do PAA-

CDS, além das regiões onde houvesse populações originárias e tradicionais. 
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Na categoria 2) Relações Intergovernamentais, cujo objetivo é identificar como os 

coordenadores do PAA da Seab e do município veem as relações intergovernamentais para a 

gestão do PAA, de forma a identificar se são horizontais ou verticais. Para coordenador do 

PAA na Seab, "em ambas as esferas governamentais [...] há processos de coordenação e graus 

de responsabilidade na gestão do PAA, mas são ações articuladas para que o programa seja 

executado e as entidades e órgãos governamentais possam ser atendidos”. 

Ainda relacionada às relações intergovernamentais para a gestão do PAA, como se dá 

o relacionamento entre os atores envolvidos no PAA, obteve-se a seguinte resposta: “Acredito 

que são relações de co-responsabilidade dentro de esferas governamentais peculiares. No 

poder público cada um cumpre com o serviço determinado pela instância de poder. O 

relacionamento deve ser feito no âmbito da impessoalidade para a materialidade do 

programa”. E com relação se há conflitos ou cooperação, a resposta é que “Há cooperação, 

pois as ações são entre esferas governamentais”, a resposta complementa a questão anterior, 

quando o depoente menciona que no serviço público prevalece a hierarquia entre os níveis de 

governo. 

Para identificar a opinião do depoente como ocorre as relações intergovernamentais 

entre governo, estado e município, se são interdependente ou por barganha, obteve-se a 

seguinte resposta: “São interdependentes, mas pactuadas entre si, e o início do pacto é a 

adesão de forma voluntária do prefeito com o PAA-CDS”. Essa resposta complementa ainda a 

pergunta sobre o desenho do programa, se contribui para o sucesso ou não: “tudo depende das 

ações entre as partes. O formato do PAA-CDS traz o princípio da autonomia do município na 

adesão ou não ao programa. Se os encaminhamentos, no início, ocorrerem dentro dos 

princípios estabelecidos, o fluxo seguirá sem sobressalto. O programa e o sistema têm uma 

lógica a ser atendida, qualquer fuga pode prejudicar seu funcionamento, comprometendo seu 

sucesso e/ou determinando seu fracasso”. 

 

 

4.4 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA E DESAFIOS PARA O PAA 

 

O fundamento teórico que sustenta esse trabalho é a relação intergovernamental de 

Wright (1988), tendo como objeto empírico o Programa de Aquisição de Alimentos, cujo 

objetivo geral é identificar se o padrão de autoridade interdependente é condição necessária 

para que uma política pública seja implementada entre os entes federativos. Na Constituição 

Federal do Brasil não existe menção de como são reguladas as relações intergovernamentais,  
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havendo apenas alusão à cooperação entre a União, estados, Distrito Federal e os municípios, 

tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional. Em 

sistema federativos, a implementação de  políticas públicas fica condicionada ao padrão de 

autonomia, tornando um desafio para a União, Distrito Federal, estados e municípios o 

estabelecimento de acordos para que no resultado todos saiam ganhando. 

No de autoridade inclusiva ou hierárquica ou centralizada, o padrão de autonomia é 

hierárquico, o escopo de atuação dos governos subnacionais depende totalmente das decisões 

tomadas pelo governo federal, com estados e municípios configurando-se como unidades 

administrativas onde todas as decisões estão centralizadas no governo nacional, estabelecendo 

uma relação hierárquica. 

Essa hierarquia pode ser observada no desenho do programa e também no regramento 

do mesmo. Na modalidade CDS, modelo municipal mista, na assinatura do Termo de Adesão 

ao PAA, estado e município aceitam as normas pactuadas. Acordos podem ser estabelecidos, 

desde que estejam contemplados nas regras.  

A contribuição em termos do desenho institucional do PAA que poderia ser extraída 

do presente estudo de caso seria relativa à alteração no desenho do PAA, com a finalidade de 

diminuir o tempo dos trâmites do processo, trazendo mais agilidade ao programa e também 

maior transparência no processo de Adesão ao Programa.  

Essa mudança implicaria na criação de um Coordenador Geral no estado e um 

Coordenador no município, já prevendo a inserção do PAA e no Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Com isso, a estrutura sugerida (
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Figura 8) possibilitaria estabelecer articulação com as diferentes políticas sociais que fazem 

parte do SUAS.  
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Figura 8 - Modelo Operativo do PAA - CDS 

 
Fonte: Elaborado a partir do Bolsa Família 

 
 

O Modelo Operativo do PAA, na Modalidade Compra com Doação Simultânea, 

envolve os dois Ministérios, juntamente com o Grupo Gestor da esfera federal, mantém 

ligação direta com o Coordenador do Desenvolvimento Sustentável, com o Coordenador 

Geral do PAA Estadual e com o Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional para 

tomarem decisões a serem repassadas para o Gestor Municipal do PAA e Coordenador 

Municipal. Esses poderiam, assim, tomar decisões em conjunto de forma cooperativa, visando 

atender às metas definidas no Plano Operacional do PAA no período anterior.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observando especificamente as questões que envolvem a gestão do PAA, o presente 

trabalho buscou reforçar a importância da coordenação intergovernamental na implementação 

de políticas públicas compartilhadas em um sistema político federativo como o brasileiro.  

Por outro lado, entre os benefícios para os municípios que assinam o Termo de Adesão 

ao PAA, na modalidade Compra com Doação Simultânea, merecem destaque três cláusulas da 

lei nº 12.512/2011, consideradas mais relevantes: 1) cláusula quarta – referente aos 

compromissos do estado com os municípios, “compete ao estado envidar esforços para a 

isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, no âmbito do Programa”. 2) não haver cobrança de taxa de emissão da nota fiscal nas 

operações do PAA. 3) com a adesão ao programa, o município tem condições de atender a: a) 

indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional; b) a rede socioassistencial; c) 

os restaurantes universitários e hospitais públicos; e d) as demais ações de alimentação e 

nutrição, financiadas pelo poder público. Podendo ainda, em conformidade com as condições 

específicas definidas pelo GGPAA, atender à rede pública e filantrópica de ensino. 

Para o município, a vantagem na adesão ao programa é o ICMS; porém, para obter 

esse beneficio exige-se negociação entre município e estado. Quando o modelo de adesão é 

municipal mista, pressupõe-se que este beneficio já faça parte do acordo estabelecido entre as 

partes. Ademais, municípios que aderirem ao programa além de beneficiar agricultores 

familiares, e a rede socioassistencial, contribui também para o fortalecimento da economia 

local.  

Em suma, referindo-se à hipótese que norteou a investigação empírica: “fracasso” ou a 

impossibilidade de o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) concretizar uma relação 

intergovernamental – exigência tida como necessária para que ele atinja seus objetivos – 

deve-se à ausência de um padrão de relacionamento interdependente (ou de barganha) entre os 

atores. Essa não hipótese não se confirma. O programa apresenta um tipo de relacionamento 

entre as esferas de autoridade, é inclusiva ou hierárquica ou centralizada, com padrão 

hierárquico. 

Em sistema federativo como o brasileiro a existência de um padrão de relacionamento 

hierárquico pautado por acordos e definidas as responsabilidades de cada um, é essencial para 

atingir o objetivo traçado no desenho da política pública, na autoridade inclusiva ou 

hierárquica ou centralizada, com padrão hierárquico. Segundo Wright (1988), existe entre os 
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governos um relacionamento hierárquico, conseguido a partir da completa clarificação dos 

papéis que cada uma das esferas de governo pactuadas no Termo de Adesão  para executar o 

Programa de Aquisição de Alimentos.  

A importância do estudo foi demonstrar que é possível a articulação em uma mesma 

política de dois objetivos diferentes: o apoio à comercialização da agricultura familiar com 

ações de segurança alimentar e nutricional. É importante mencionar que no PAA os alimentos 

produzidos no município ou no território são consumidos ali mesmo, fazendo com que as 

distâncias entre produção e consumo sejam menores, estimulando a economia local. Desde 

sua criação, o governo federal e as iniciativas locais vêm buscando alternativas para 

aproximar os agricultores familiares e os consumidores, de modo a fortalecer os arranjos 

institucionais locais e envolver os diversos atores que estão, de alguma forma, ligados ao 

programa. 

Embora os dados demonstrem crescimento dos recursos orçamentários, este é lento 

diante das demandas sociais e sindicais da agricultura familiar e das organizações vinculadas 

à segurança alimentar e nutricional. Diante da expressividade internacional do programa, os 

números de agricultores fornecedores e recursos aplicados, são relativamente baixos. Alguns 

elementos podem ser destacados, neste sentido, à complexidade envolvida na execução do 

programa, principalmente nas modalidades com doação simultânea, que exigem a articulação 

de um amplo conjunto de atores no âmbito nacional e local. Ministérios, governos estaduais, 

prefeituras, organizações não governamentais, movimentos sociais, organizações de 

assistência técnica e extensão. 

Diante dessa complexidade existente em torno do programa, são necessários a atuação 

permanente do Estado, organizações e movimentos sociais na publicização de informações, 

capacitações para o gerenciamento, apoio da assistência técnica e extensão rural pública e 

subsídios em infraestruturas. 

Segundo os agricultores familiares, outro elemento importante é a descontinuidade dos 

projetos, que afeta agricultores que têm que buscar novos mercados temporários, o retorno a 

mercados tradicionais (intermediários) e perda de produção. Para as organizações da 

agricultura familiar, além de limitações de ordem administrativa e financeira, estas 

descontinuidades afetam a legitimidade das mesmas.  

Para as entidades socioassistenciais e para as pessoas/famílias em situação de 

insegurança alimentar, significa um incremento da fragilidade social e a potencialização 

(quando possível) de outras ações e políticas públicas, como a arrecadação de alimentos e 
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doações na comunidade e a busca pelo Programa Bolsa Família. Portanto, as descontinuidades 

afetam não apenas o agricultor familiar mas também aqueles que dependem dos produtos. 

Destaca que o PAA se aproxima de suas finalidades quando gestores públicos, 

mediadores sociais e beneficiários se unem em torno da agricultura familiar, compreendem as 

especificidades da categoria social, engajam-se na execução do programa e aproximam as 

regras às demandas locais. 

Por último, talvez o maior desafio do programa seja a diversidade da realidade local 

brasileira, junto com o ciclo produtivo de algumas culturas agrícola, somando-se ainda o 

desenho, a dinâmica das relações intergovernamentais e regulamentação. O Programa pode 

assumir um papel importante para agricultura familiar e para a segurança alimentar e 

nutricional no país, porém tem que superar essas dificuldades, além de recursos orçamentários 

escassos para atender as necessidades do programa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - MODELO DE OFÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTER ESSE 

 

Prefeitura Municipal de Vila Feliz  

Avenida da Alegria, 700 – Bairro da Lagoa – Cep: 123.456-000  

Endereço eletrônico: vila.feliz@mundo.com.br Vila Feliz, 31 de Fevereiro de 2015  

Ofício 789/2015  

 

MANIFESTANDO INTERESSE FORMAL EM ADERIR AO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA 

 

À Sua Senhoria  

Sr. Arnoldo Anacleto de Campos  

Secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  

Esplanada dos Ministérios – Bloco C – Sala 407  

Cep: 70.046-900 – Brasília, DF  

 

Assunto: Manifesta Interesse em aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

       Senhor Secretário Nacional,     

 O Município de Vila Feliz vem manifestar seu interesse em aderir ao Programa de 

Aquisição de Alimentos.  

Indica-se como órgão responsável pela execução do Programa a Secretaria 

FELICIDADE COLETIVA.  

Encaminha-se em anexo quadro com os dados dos gestores por mim designados como 

responsáveis, cópias dos documentos pessoais (cpf e carteira de identidade), bem como cópia 

do Termo de Posse do cargo de Prefeito.  

Na oportunidade, solicita-se também a senha para o acesso ao Sistema de Informações 

do PAA - SISPAA.  

Atenciosamente, 

Felício Alegre da Luz  

 Prefeito Municipal  
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ANEXO 2 - MODELO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
Ficha de identificação dos gestores, técnicos e representantes da instancia de controle social 
 

Prefeitura Municipal 
Nome CPF 
Endereço CEP 
Código do IBGE UF 
Telefone (   ) FAX (   ) 
Dados do Prefeito 
Nome:  
CPF RG Órgão Emissor 

Órgão/entidade Responsável pela Gestão do Programa 
Nome CNPJ 
Endereço CEP 
Telefone (   ) FAX (   ) 

Dados do Titular do Órgão 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Substituto do Titular do Órgão 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Coordenador do PAA no Município 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Substituto do PAA no Município 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Técnico1 - do PAA no Município 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Técnico 2 - do PAA no Município 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 



136 

 

Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 
Informo que estou enviando, anexas, as cópias autenticadas dos documentos pessoais, RG e CPF, 
dos servidores elencados acima. 

Dados do Presidente da Instância de Controle Social 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

Dados do Substituto do Presidente da Instância de Controle Social 
Nome Cargo 
CPF RG Órgão Emissor 
Data do Nascimento FAX (   ) 
Telefone  (   ) E-mail 

 

  ________________________________ 

           Local e Data 
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ANEXO 3 - MODELO DE TERMO DE ADESÃO MUNICIPAL MISTA  
 

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REQUERIDO PELO 
MUNICÍPIO DE NOME DO MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO DO ESTADO, PARA O FIM 
QUE ESPECIFICA.  
 
TERMO DE ADESÃO Nº _____/2012  

PROCESSO Nº ___________________ 

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.526.783/0001-65, situado na Esplanada dos 

Ministérios, Bloco C, 5º andar, em Brasília, DF, doravante denominado MINISTÉRIO, representado 

neste ato pelo(a) Cargo MDS, Sr(a). Nome da autoridade MDS, brasileiro(a), RG nº RG autoridade 

MDS e CPF nº CPF autoridade MDS, e o MUNICÍPIO, Estado de nome do estado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº CNPJ município, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado 

pelo(a) Prefeito (a), Sr(a) nome do(a) prefeito(a), brasileiro(a), RG n° RG prefeito, e CPF n° CPF 

prefeito e o ESTADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº CNPJ Estado, doravante denominado ESTADO, 

neste ato representado pelo(a) Cargo Estado, Sr(a) Autoridade Estado brasileiro(a), RG n° RG Estado, 

e CPF n° CPF Estado, RESOLVEM firmar o presente TERMO DE ADESÃO, na conformidade da 

Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, Resolução nº 45, de 13 de abril de 2012, Lei nº 8.666/93 e 

das cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a adesão do MUNICÍPIO ao Programa de Aquisição de 

Alimentos, com participação do ESTADO, conforme previsto no artigo 20 da Lei 12.512 de 14 de 

outubro de 2011, a fim de cooperarem, no âmbito de seu território, para a execução do Programa. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA: 

O MUNICÍPIO, ao firmar o presente Termo, atesta o cumprimento das seguintes ações ou 

 condições: 

III. Definição da instância de Controle Social local do Programa com a anuência de seu 

 representante;  

IV. Definição do órgão responsável pela gestão local do Programa, cujo titular será 

 responsável pela pactuação pelos Planos Operacionais Anuais;  

V. Designação do gestor local do Programa, o qual deverá responder pela(o):  

a. Gestão e coordenação municipal do programa, incluindo o processo de aquisição de 

 alimentos e sua destinação;  
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b. Controle e ateste dos alimentos recebidos nas operações realizadas pelo MUNICÍPIO e pela 

 fidedignidade das informações encaminhadas ao MINISTÉRIO para fins de pagamento aos 

 fornecedores;  

c. Articulação com os governos federal e estadual;  

d. Interlocução com a instância de controle social;  

e. Integração do Programa com as áreas de segurança alimentar, assistência social, agricultura 

 e desenvolvimento rural sustentável, dentre outras, quando existentes, visando ao 

 desenvolvimento das ações do Programa no âmbito local;  

VI. Encaminhamento de informação ao MINISTÉRIO a respeito do órgão e gestor local do 

 Programa e da instância de controle social mencionados nos incisos I, II e III e da declaração 

 do representante da instância de Controle Social de compromisso e concordância com o 

 Programa.  

VII. Disponibilização de estrutura física e de recursos humanos para implementação do 

 Programa.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA DOS COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO 

O MUNICÍPIO, ao firmar o presente Termo, compromete-se a:  

I. Executar o Programa de acordo com as modalidades e metas pactuadas por meio de Planos 

 Operacionais, promovendo o(a):  

a. Identificação de potenciais beneficiários fornecedores, especialmente em situação  de 

 extrema pobreza, com prioridade a povos indígenas, quilombolas e comunidades 

 tradicionais, agricultores familiares e assentados da reforma agrária;  

b. Cadastramento de fornecedores (pessoa física e jurídica) e obtenção do Termo de 

 Compromisso do fornecedor;  

c. Cadastramento de entidades aptas a receber alimentos do Programa e obtenção do T ermo 

 de Compromisso da entidade;  

d. Acompanhamento das ações de fornecimento dos alimentos realizadas pelas  entidades 

 atendidas;  

e. Adequado funcionamento da logística de recebimento, armazenamento e  distribuição 

 dos alimentos; 

f. Registro correto e tempestivo das operações de aquisição e distribuição no sistema de gestão 

 disponibilizada pelo Programa;  

g. Identificação dos públicos específicos em situação de insegurança alimentar, especialmente 

 os que não são atendidos pelas redes socioassistencial e de equipamentos de alimentação e 

 nutrição, incluindo populações indígenas, quilombolas, acampadas, em situação de rua e 

 famílias com crianças abaixo de seis anos de idade;  

h. Controle da qualidade dos produtos adquiridos e distribuídos;  
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i. Adequada guarda e armazenamento dos alimentos adquiridos até o momento de sua 

 destinação ao beneficiário; 

 j. Adequada emissão e guarda de documentação fiscal referente às operações de compra;  

k. Acompanhamento do limite de participação anual individual do fornecedor nas operações 

 sob sua supervisão;  

l. Respeito aos limites de recursos financeiros pactuados no Plano Operacional;  

m. Ateste da documentação fiscal e a emissão do Termo de Recebimento e Aceitabilidade dos 

 produtos entregues pelos beneficiários fornecedores;  

n. Utilização dos recursos do apoio financeiro exclusivamente na operacionalização do 

 Programa e na consecução das metas acordadas, bem como a tempestiva prestação de contas, 

 conforme procedimento definido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

 Fome – MDS;  

II. Fomentar a atuação das instâncias de controle social, inclusive com apoio ao seu 

 funcionamento e preparação de relatórios de informações do programa para essas instâncias;  

III. Promover a apuração e/ou o encaminhamento, às instâncias cabíveis, de denúncias sobre 

 irregularidades na execução do Programa;  

IV. IV. Articular a execução do programa às estratégias de implantação do Sistema Nacional 

 de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

CLÁUSULA QUARTA DOS COMPROMISSOS DO ESTADO 

O ESTADO compromete-se perante o MUNICÍPIO a:  

I. Apoiar a execução do Programa no município, especialmente quanto à (ao):  

a. Fortalecimento e à capacitação de organizações de agricultores familiares e de demais 

 beneficiários fornecedores;  

b. Promoção de ações de assistência técnica e extensão rural;  

c. Aplicação da metodologia de definição de preços adotados pelo Programa; e  

d. Emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP a potenciais beneficiários fornecedores 

 do Programa;  

II. Envidar esforços para a isenção do(a):  

a. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

 Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no âmbito 

 do Programa;  

b. Taxa de emissão da nota fiscal nas operações do PAA; 

 III. Promover a apuração e/ou o encaminhamento, às instâncias cabíveis, de denúncias sobre 

 irregularidades na execução do Programa;  
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CLÁUSULA QUINTA DOS COMPROMISSOS DO MINISTÉRIO 

O MINISTÉRIO assume os seguintes compromissos em relação ao MUNICÍPIO aderente, no 

 âmbito do Programa:  

I. Realizar o pagamento aos fornecedores do Programa, por meio de instituição financeira 

 oficial, em conformidade com os Planos Operacionais acordados entre as partes e com as 

 informações prestadas pelo Município;  

II. Prestar apoio financeiro ao Município para contribuir para a operacionalização das metas 

 acordadas no Plano Operacional;  

III. Disciplinar e normatizar os procedimentos de gestão e de execução do Programa 

 coordenando e gerenciando a sua implementação, no âmbito federal, e promovendo a 

 integração de ações entre a União e demais Entes Federados e Consórcios Públicos;  

IV. Elaborar e tornar disponível ao município a Programação Financeira relativa ao Programa;  

V. Desenvolver e disponibilizar ao município, instrumentos e sistemas de gestão do Programa;  

VI. Tornar disponíveis ao município informações e eventuais bases de dados a respeito de: a. 

 Beneficiários fornecedores prioritários para participar do programa; e b. Outros beneficiários 

 fornecedores aptos a participar do programa;  

VII. Apoiar a capacitação dos agentes envolvidos na gestão e execução do Programa;  

VIII. Promover a articulação e a integração do Programa com ações complementares 

 executados no âmbito federal, e com o processo de implantação do Sistema Nacional de 

 Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN; 

IX. Tornar disponíveis à população residente no município e aos demais interessados, canais 

 de comunicação, para o recebimento de sugestões e de denúncias sobre eventuais 

 irregularidades na sua implementação.  

 

CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

O presente termo de Adesão não envolve a transferência de recursos orçamentários e 

financeiros entre os partícipes. A pactuação dos compromissos financeiros de pagamento aos 

fornecedores do programa, e de assistência financeira ao MUNICÍPIO por parte da União serão 

ajustados periodicamente, mediante celebração de Planos Operacionais acordados entre as partes.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA DA VIGÊNCIA 

O presente termo de adesão terá vigência de 60 (sessenta) meses da data de sua publicação, 

sendo automaticamente prorrogado por igual período desde que não haja manifestação contrária das 

partes, comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.  
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CLÁUSULA OITAVA DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

Este Termo poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, ou rescindido em caso 

de descumprimento injustificado de quaisquer de suas cláusulas, mediante notificação por escrito, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando as partes responsáveis pelas obrigações assumidas 

durante o período de vigência.  

 

CLÁUSULA NONA DAS ALTERAÇÕES 

O presente Termo poderá ser alterado durante a sua vigência, de comum acordo entre os 

partícipes, mediante Termo Aditivo devidamente justificado, sendo vedada a modificação do objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA DO PESSOAL 

 Em qualquer situação, os profissionais envolvidos na execução dos trabalhos decorrentes da 

vigência deste Termo permanecerão subordinados às entidades às quais estejam vinculados, não se 

estabelecendo qualquer tipo de relação empregatícia com o Partícipe a que estiverem prestando 

serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente termo será publicado pelo MINISTÉRIO no Diário Oficial da União.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO 

As partes elegem o Foro da Justiça Federal do Distrito Federal como o competente para 

dirimir quaisquer dúvidas ou questões fundadas neste Termo, com a exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Brasília, ____ de ___________ de 2012. 

 

_________________________                                          ___________________________ 

Nome da Autoridade do MDS                                                            Nome do Prefeito 
Cargo MDS                                                                                      Prefeito Municipal de 

 

_________________________                                           

Nome da Autoridade Estadual                                                             
Cargo da Autoridade Estadual                                                                                    

 

_________________________       
Testemunhas: 
Nome: CPF: 

_________________________       
Testemunhas: 
Nome: CPF: 
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ANEXO 4 - MODELO DE FICHA DE LEVANTAMENTO PRELIMINA R DE 
DEMANDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PAA 

 

Ficha de levantamento preliminar de demanda para participação no programa de 

aquisição de alimentos 201x 

Informações sobre o Município 

Nome:   
Código IBGE:   
População:  

Responsável pela Unidade Executora 

Órgão Responsável:   
Nome do titular do órgão:  
CPF:  
Cargo:   
Telefone:   
e-mail:  

Coordenador do PAA 

Órgão Responsável:   
Nome do titular do órgão:  
CPF:  
Cargo:   
Telefone:   

Instância de Controle Social 

Órgão Responsável:   
Nome do titular do órgão:  
CPF:  
Cargo:   
Telefone:   
e-mail:  

Outras informações do Município 

Órgão Responsável:   
Nome do titular do órgão:  
CPF:  
Cargo:   
Telefone:   

 

Grupos Número % 
Agricultores Familiares    
Agricultores Assentados    
Pescadores Artesanais    
Indígenas    
Quilombolas    
Outros Povos e Comunidade Tradicionais    
Extrativistas    
Silvicultores    
Aquicultores    
Total de potenciais fornecedores participantes:   
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Número de potenciais fornecedores participantes com renda per capita 
mensal de até R$ 70,00  

  

Número de fornecedores participantes mulheres    
Número de beneficiários fornecedores de produtos orgânicos ou 
agroecológicos 

  

* Público prioritário do Programa Brasil Sem Miséria. 

Alimentos produzidos pelo público potencial 

 

Informações sobre entidades e público a serem 
atendidos 

Nº de 
entidades 

Nº de pessoas 
atendidas 

Nº de 
refeições/mês 

Amparo à criança e ao adolescente     
Amparo a portador de necessidades especiais     
Amparo ao idoso     
Outras organizações da rede sócio assistencial     
APAES e entidades similares    
Creche     
Pré-Escola    
Escola    
Banco de alimentos    
Cozinha Comunitária    
Restaurante Popular    
Hospital/CAPS/Unidade de Saúde     
Instituição religiosa que realiza ações 
socioassistenciais  

   

Associação de catadores/recicladores de materiais 
recicláveis 

   

Mesa Brasil SESC    
CRAS/CREAS    
Outras (especificar abaixo)    
    
    
    
Não especificadas    
Total    

 

Demanda anual de recursos financeiros para aquisição de alimentos (R$): 
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ANEXO 5 - MODELO DE FICHA DE LEVANTAMENTO PRELIMINA R DE 
DEMANDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PAA  

 

(Logotipo da Unidade Executora) 
TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE RECEBEDORA 
UNIDADE RECEBEDORA 
Nº de inscrição no CNPJ 2. Código da Atividade Econômica (consta no cartão do CNPJ) 

Principal:                                               Secundário: 
Razão Social (conforme registrado no CNPJ) 

4. Nome Fantasia  

5. Endereço completo (logradouro, nº, complemento, bairro) 

6. CEP 7. Município 8. UF 

5. Endereço completo (logradouro, nº, complemento, bairro) 

6. CEP 7. Município 8. UF 
9. Representante Legal 

10. Cargo/Função 11. Nº CPF 

12. Telefone 13. E-mail 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DA UNIDADE RECEBEDORA 

14. Identificação do 
serviço prestado 

15. Propósito 16. Indicadores 17. Quantidade 

(Exemplo: Asilos, 
albergues e similares) 

(Exemplo: Preparo de 
refeição) 

(Exemplo: Nº de 
refeições/dia para 
pessoas assistidas) 

(Exemplo: 50) 

    
    

 

Eu, ______________________________________________________________ 

____________, responsável legal pela Unidade Recebedora acima descrita declaro sob as 

penas da lei conhecer o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, criado pelo art. 19 da 

Lei nº 10.696, de 2 de julho 2003, atualizado pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 

regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de Julho de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.026, 

de 6 de junho de 2013 e seus regulamentos, que estou ciente da Proposta de Participação no 

PAA nº____________, com vigência de ___/___/___ a ___/___/___, da Unidade Executora 

_________________________________________________, onde foram definidos os 

produtos e volumes de alimentos a serem destinadas a Unidade Recebedora que represento, e 

que os alimentos destinados e suas respectivas quantidades, constantes da Proposta de 

Participação, serão utilizados exclusivamente por esta Unidade Recebedora para atendimento 

aos beneficiários consumidores atendidos. Durante a vigência da Proposta de Participação, 

conforme disponibilidade da Unidade Executora, me comprometo a:  
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( ) Receber os produtos relacionados na Proposta de Participação diretamente no 

endereço desta Unidade Recebedora;  

( ) Retirá-los na Central de Recebimento e Distribuição do PAA no município.  

Além do representante legal da Unidade Recebedora, estão autorizadas a receber os 

alimentos e a assinar os respectivos ( ) Termos de Recebimento e Aceitabilidade ou ( ) 

Termos de Doação, as seguintes pessoas:  

Nome: Nº CPF: 
Cargo Nº RG: 
Nome: Nº CPF: 
Cargo Nº RG: 
Nome: Nº CPF: 
Cargo Nº RG: 

 

Dos documentos de necessários para participação no Programa  

Estou ciente da obrigatoriedade de encaminhar anexo a este Termo de Compromisso 

os documentos abaixo relacionados, sob pena, desta Unidade Recebedora, ser desvinculada do 

PAA-CDS:  

• Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

• Cópia dos documentos de identificação do Responsável pela entidade (Carteira de 

 Identidade e CPF); e  

• Relação das pessoas atendidas pela Entidade (nome completo, nome da mãe, CPF e 

 NIS).  

Dos Direitos  

• Ter conhecimento prévio da Proposta de Participação da Unidade Executora;  

• Receber os alimentos na quantidade e periodicidade previstos na proposta de 

participação da unidade executora.  

Das Responsabilidades e Obrigações  

• Fazer a pesagem dos produtos no momento do seu recebimento na presença do 

 responsável pela entrega;  

• Assinar o Termo de Recebimento e Aceitabilidade sempre que receber os produtos 

 diretamente do Beneficiário Fornecedor, atestando que os alimentos foram 90 

 entregues nas quantidades acordadas, bem como a qualidade dos mesmos, conforme 

 artigos 14, 15 e 16 do Decreto nº 7.775/2012.  

• Assinar o Termo de Doação sempre que receber os produtos diretamente da Unidade 

 Executora, atestando que os alimentos foram entregues nas quantidades acordadas, 
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 bem como a qualidade dos mesmos, conforme artigos 14, 15 e 16 do Decreto nº 

 7.775/2012.  

• Acondicionar os alimentos em local adequado, com observância das normas 

 sanitárias exigidas.  

• Doar os alimentos exclusivamente aos beneficiários consumidores atendidos por esta 

 Unidade Recebedora, sendo expressamente proibida a permuta ou venda;  

• Prestar informações necessárias ao acompanhamento e fiscalização do Programa à 

 Unidade Executora a que a doação estiver vinculada, ao Ministério do 

 Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e aos demais órgãos de controle;  

• Levar ao conhecimento das autoridades, qualquer irregularidade relativa à execução 

 do Programa de Aquisição de Alimentos que tenha conhecimento;  

• Guardar em boa ordem todos os documentos relativos às doações recebidas por meio 

 do Programa de Aquisição de Alimentos por pelo menos 5 (cinco) anos;  

• Manter atualizado o cadastro das pessoas atendidas com alimentos doados pelo PAA; 

 • Deixar exposto em lugar visível placa/cartaz com informação de que aquela Unidade 

 Recebedora recebe alimentos do PAA.  

Das punições 

 • A Unidade Recebedora que descumprir algumas de suas obrigações ou 

 responsabilidades poderá ser desvinculada e não mais receber os alimentos do PAA;  

• A destinação inadequada ou não autorizada dos alimentos recebidos, ou ainda 

 qualquer tipo de fraude será passível de responsabilização administrativa e civil da 

 Unidade Recebedora;  

• É vedado vincular o ato de doação de alimentos a autoridades ou servidores públicos, 

 de qualquer dos Poderes das três esferas administrativas, bem como a qualquer 

 modalidade de veiculação eleitoral, em consonância com os princípios da 

 impessoalidade e da moralidade, de forma a proteger a probidade administrativa, 

 observada a legislação eleitoral.  

 

Disposições Gerais  

O Programa de Aquisição de Alimentos tem a finalidade de incentivar a agricultura 

familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com 

sustentabilidade, ao mesmo tempo que promove o acesso à alimentação, em quantidade, 

qualidade e regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.  
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Validade do Termo  

O presente Termo de Compromisso tem validade até o fim da vigência da Proposta de 

Participação no PAA nº ___________, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes 

mediantes comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 dias. A Unidade Executora 

do PAA pode encerrar o presente Termo caso a entidade não cumpra com as diretrizes do 

programa, sendo permitido retorno somente após as adequações necessárias, com a 

observância da conveniência e oportunidade da administração pública.  

Os anexos são parte integrante do presente Termo de Compromisso, 

independentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.  

E por ter lido e estando de acordo com os termos apresentados, as obrigações 

assumidas, e as condições estabelecidas, as partes assinam o presente Termo em duas vias de 

igual teor e para um só efeito. 

 

________________________________ 

Local e Data 

 
____________________________________ 
Responsável legal pela Unidade Recebedora 
Nome:  
CPF: 

 

 
____________________________________ 

Responsável pela Unidade Executora do 
PAA 

Nome:  
CPF:  
Matrícula: 

 

ANEXO (AO TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE RECEBEDOR A) 

Instruções de preenchimento do Termo de Compromisso da Entidade 

 

Identificação da Ação da Entidade 

Item 14. Identificação do serviço prestado: Enquadramento da Unidade Executora conforme 

Resolução 62.  

 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;  

 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;  

 - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro 

 POP;  

 - Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:  

 - Abrigo institucional;  

 - Casa-Lar;  
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 - Casa de Passagem;  

 - Residência Inclusiva  

 - Entidades privadas, sem fins lucrativos, inscritas nos Conselhos Municipais de 

Assistência Social – CMAS, tais como associações de amparo a portadores de necessidades 

especiais, associações de amparo aos idosos, associações de amparo aos adolescentes, 

instituições religiosas que realizem ações socioassitenciais, associações de mulheres, 

associações de mães, associações de catadores de materiais recicláveis, entre outras;  

 - Restaurantes Populares;  

 - Cozinhas Comunitárias;  

 - Bancos de Alimentos;  

 - Modalidade Colheita Urbana do SESC Mesa Brasil;  

 - Estruturas que produzam e disponibilizem refeições a beneficiários consumidores, no 

 âmbito das redes públicas de saúde, educação, justiça e segurança pública, tais como:  

  - Escolas e Creches  

  - Hospitais 100% SUS - Unidades de Saúde  

  - Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  

 Item 15. Propósito: Definição do propósito a que se destina os alimentos recebidos em 

doação, podendo ser a) preparo de refeições e/ou b) Suprimento de entidades e de famílias 

carentes por meio de cestas de alimentos.  

Item 16. Indicadores:  

 No caso de preparo de refeições por entidades da rede socioassistencial os 

 indicadores deverão ser:  

 • Número de pessoas assistidas;  

 • Número de refeições por dia para as pessoas assistidas.  

 No caso de preparo de refeições pelas redes públicas educação, os indicadores deverão 

 ser:  

 • Número de unidades;  

 • Número de alunos matriculados.  

 No caso de preparo de refeições pelas redes públicas de saúde e segurança pública, os 

 indicadores deverão ser:  

 • Número de unidades;  

 • Número de refeições por dia.  

 No caso de Bancos de Alimentos, os indicadores deverão ser:  

 • Número de entidades assistidas;  
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 • Número de pessoas atendidas pelas entidades;  

 • Número de famílias atendidas diretamente.  

 No caso de Restaurantes Populares, os indicadores deverão ser:  

 • Número de unidades em operação;  

 • Número médio de comensais por dia (todas as unidades).  

 • No caso de Cozinhas Comunitárias, os indicadores deverão ser:  

 • Número de unidades em operação;  

 • Número de utilização (operação) da cozinha no mês;  

 • Número médio de comensais por utilização (total).  

Item 17. Quantidade: Refere-se aos indicadores apresentados. 



150 

 

ANEXO 6 - MODELO TERMO DE COMPROMISSO DO BENEFICIAR IO 
FORNECEDOR COM A UNIDADE EXECUTORA 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BENEFICIARIO FORNECEDOR  
 
I – IDENTIFICAÇÃO DO DENEFICIÁRIO FORNECEDOR 
 
1. Nome do Agricultor(a) 
 

 

2. Nº da DAP Data de Validade da DAP 3. CPF 

4. Endereço 

5. Município/UF 6. CEP  7. DDD/Fone 

8. Número da Proposta de Participação 9. Vigência da Proposta de Participação 

 

Eu,_______________________________________________________, declaro, sob as 

penas da lei, que:  

 • conheço o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, criado pelo art. 19 da Lei nº 

 10.696, de 2 de julho 2003, atualizado pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 

 regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de Julho de 2012, alterado pelo Decreto nº 

 8.026, de 6 de junho de 2013, as resoluções do Grupo Gestor do PAA e demais 

 regulamentos;  

 • tenho conhecimento prévio da Proposta de Participação da Unidade Executora nº 

 ___________________;  

 • comprometo-me a entregar os produtos acordados para serem adquiridos no âmbito 

 do PAA; e  

 • comprometo-me a respeitar o valor máximo do limite financeiro disponibilizado, por 

 DAP, por ano civil, conforme estabelece o Decreto nº 7.775/2012, independente da 

 Unidade Executora com a qual estou operando as entregas (Prefeitura, Estado ou 

 Conab).  

Dos Produtos e sua origem  

Declaro que o(s) produto(s) comercializado(s) é(são) de minha própria produção.  

 

Dos documentos necessários para participação no Programa  

 Estou ciente da obrigatoriedade de encaminhar anexo a este Termo de Compromisso 

os documentos abaixo relacionados:  
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 • Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); e  

 • Extrato da DAP - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – PRONAF.  

 

Da exclusão do Programa  

 Estou ciente que qualquer irregularidade constatada e não denunciada poderá ensejar 

sanções de natureza civil, penal e administrativa e que ao descumprir as regras do PAA 

poderei ser excluído automaticamente do Programa, além de estar sujeito a outras penalidades 

conforme a lei.  

 

Validade do Termo  

 O presente Termo de Compromisso tem a vigência da Proposta de Participação no 

PAA nº __________, de ___/___/20___ a ___/___/20___, podendo ser rescindido por 

qualquer uma das partes mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 

dias. A Unidade Executora do PAA pode encerrar o presente Termo caso este Beneficiário 

Fornecedor não cumpra com as diretrizes e obrigações do Programa, sendo permitido seu 

retorno somente após as adequações necessárias, com a observância da conveniência e 

oportunidade da administração pública.  

 E por ter lido e estando de acordo com os termos apresentados, as obrigações 

assumidas, e as condições estabelecidas, as partes assinam o presente Termo em duas vias de 

igual teor e para um só efeito. 

________________________________ 

Local e Data 

 

 
_______________________________ 
Beneficiário Fornecedor 
Nome:  
CPF: 
DAP: 
 

 
_______________________________ 
Responsável pela Unidade Executora do PAA 
Nome:  
CPF:  
Matrícula: 
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ANEXO 7 - MODELO DO TERMO DE DOAÇÃO 

 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome 

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº: XX/XXXX.XXXXXXXXX 

 

Data de Emissão: dd/mm/aaaa 

UNIDADE EXECUTORA:  

Nº TERMO ADESÃO:  

Nº PROPOSTA: 000.000.000.00/2013  

UF: Município:  

Entidade:                                                                                            CNPJ:  

Identificação: 

 

Relação dos Produtos Doados 

Produto Tipo Unidade Preço Unitário R$ Quantidade 
Entregue 

Data da Doação 

     
     
Total     

 

Atesto o recebimento dos produtos e suas respectivas quantidades descritas no Termo 

de Doação 08/2013.000001459, cuja quantidade atende às exigências da entidade xxxxxx. 

______________________________________________ 

*Assinatura do Representante da Entidade Beneficiada  

 

Atesto a doação dos produtos e suas respectivas quantidades descritas no Termo de 

Doação 08/2013.000001459, cuja quantidade atende às exigências da entidade xxxxxxx. 

______________________________________________ 

* Assinatura do técnico responsável  

 

* Obrigatório assinatura do nome completo (sem Rubricas)  

* Reclamação, sugestão ou duvida ligue (xx) - 37501122 
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ANEXO 8 - DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  

 

D.1) Anexo I – Modelo de Proposta de Fornecimento de Alimentos para Agricultores 

Individuais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PAA MUNICIPAL 

Proposta nº                                                                  (a ser preenchida pela Prefeitura) 
I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

1. Nome do Proponente 
2. Endereço 3. Município 4. CEP 
5. Nº da DAP 6. CPF 7. DDD/Fone 
8. Banco indicado para depósito de pagamentos 9. Nº da Agência 10. Nº da Conta Corrente 

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS 
1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade Total para 

o período (Kg) 
4.Periodicidade de 
entrega 
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ANEXO 9 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada: 

O papel da coordenação governamental em políticas públicas: o caso do Programa de 

Aquisição de Alimentos, conduzida por Neuza Corte de Oliveira.  

Este estudo tem por objetivo averiguar o “fracasso” ou a impossibilidade do PAA 

concretizar uma coordenação intergovernamental – exigência tida como necessária para que 

ele atinja seus objetivos – deve-se à ausência de um padrão de relacionamento 

interdependente (ou de barganha) entre seus atores.  

Você foi selecionado(a) por estar envolvido direta ou indiretamente com a 

implementação do Programa. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você 

poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo.  

Informo que sua participação na pesquisa não acarreta custo algum para você, como 

também não existe benefícios por sua participação, no entanto, a sua contribuição é 

fundamental para o desenvolvimento de estudos na área de políticas públicas.  

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista a ser 

realizada em local pré-agendado com a direção/gerência, com duração aproximadamente de 

trinta minutos. Além dos registros em blocos de anotações as mesmas será gravadas em áudio.  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O pesquisador responsável 

se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de 

forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos participantes.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável da pesquisa.  

Seguem os telefones e o endereço do pesquisador responsável, onde você poderá tirar 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação nela, agora ou a qualquer momento.  

Contatos do pesquisador responsável: Neuza Corte de Oliveira, doutoranda da 

Fundação Getúlio Vargas, residente na Rua Hélio Jarreta, 183, Vila Bosque, na cidade de 

Maringá no Estado do Paraná. E-mail: ncortedeoliveira@gmail.com.br e telefones (44)3226-

8242/99941-7881, de modo a facilitar a comunicação.  
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Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar.  

                                         Maringá-PR, ___ de ______ de 2017_______.  

Assinatura do(a) participante:___________________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________________________ 
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ANEXO 10 - GUIA DE ENTEVISTAS E PLANO DE ANÁLISE  

 

As entrevistas se basearam em um roteiro semiestruturado, a partir de um esquema de perguntas abertas. Considerando as 
respostas dos entrevistados, foram propostas novas perguntas especificas com o objetivo de detalhar informações 
mencionadas no decorrer de suas falas, as quais não constam no roteiro, mas podem ser consultadas nos arquivos de 
transcrição das entrevistas, que foram gravadas. 
 

Categoria de Análise Objetivo/Descrição Perguntas aos coordenadores do PAA 
Coordenação 
Intergovernamental 

Identificar como os coordenadores 
veem a relação entre os governos 
(central, estadual e municipal) 
sobre o papel desempenhado do 
PAA, como agente e parceiro no 
enfrentamento da pobreza. 

1) Qual a importância do PAA para o município e para o 
agricultor familiar? 
Na lógica produtiva pode assegurar ao município a 
soberania alimentar e produtos de qualidade, pois os 
mesmos são entregues às entidades de SAN por meio do 
PAA-CDS. Isso implica em produção e distribuição no 
local, sem a intervenção de intermediários, portanto, mais 
renda do campo para o agricultor familiar. Neste 
processo está o compromisso assumido pelo agricultor 
com as entidades a serem abastecidas com uma produção 
adequada aos seus interesses e peculiaridades. Município 
e agricultores ganham com a adesão ao PAA, pois pode 
iniciar um processo mais amplo de ação produtiva no 
campo, com a transição da agricultura convencional à 
agroecológica, podendo chegar à produção orgânica de 
alimentos, onde a sociedade ganha benefícios com a 
alimentação saudável. 
2) Como o Programa pode apoiar o acesso aos direitos 
humanos a alimentação adequada pela população mais 
pobre? 
Com o PAA-CDS o órgão municipal de assistência social 
pode oferecer cesta básica de alimentos da agricultura 
familiar às famílias em insegurança alimentar. Dessa 
forma, há uma participação direta na garantia de direitos, 
cuja essência é a alimentação de qualidade, mas isso só 
pode não garantir na totalidade do direito humano à 
alimentação, pois este é mais amplo e envolve outros 
sujeitos além da política publica do PAA-CDS. 

 
 
 
Relações 
Intergovernamentais 

Identificar como os coordenadores 
veem as relações 
intergovernamentais no PAA, para 
averiguar o padrão de 
relacionamento entre as unidades 
nacional, estadual e local, se é do 
tipo independente, interdependente 
ou inclusiva.    

3) Quais atores participam efetivamente do processo 
decisório sobre à implementação do PAA? 
É uma decisão pessoal do prefeito. Sem ele não há 
possibilidade de implantação do PAA-CDS no 
município. O passo inicial é a adesão do município ao 
programa e este ato parte do prefeito. Na adesão ele 
indica uma secretaria para gerir a política de SAN e 
estabelece outros sujeitos na gestão do PAA, além de 
indicar a entidade de controle social para acompanhar a 
execução do programa. Não há decisão externa à ação, 
ela é uma atitude política do gestor municipal com vistas 
a assegurar às entidades de SAN o alimento necessário 
para atender as pessoas a elas vinculadas. 
4) Há possibilidade de adaptação das diretrizes nacionais 
do PAA, pelo município? se sim, como isso ocorre? 
O município faz a gestão do programa em consonância 
com o pactuado com o MDSA no ato da adesão ao PAA-
CDS. As diretrizes são estabelecidas pelo grupo gestor do 
PAA formados pelos seguintes ministérios, conforme 
Decreto nº 6.447, de 7 de maio de 2008. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)/Conab, Ministério da Fazenda (MF) e 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) 
5) Em que medida as demandas dos demais níveis de 
governo são incorporadas na definição/revisão das 
diretrizes nacionais do PAA? Houve mudança percebida 
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de 2003 a 2016? Se sim, quais as mais relevantes e 
porque? 
A partir de 2012, a forma de convênio deixou de ser 
aplicado na realização do PAA passando a ser feito por 
Termo de Adesão, sendo iniciado por ato político de 
prefeito. No Paraná, o convênio continuou até 2014. Em 
outubro de 2014 os municípios foram chamados para a 
adesão ao PAA, o que ocorreu na maioria dos municípios 
que atenderam o chamado do então MDS. Outros não se 
manifestaram. 
6) Como você avalia o grau de importância das 
atribuições dos governos subnacionais (alto, médio, 
baixo) na coordenação governamental do PAA? 
Comente. 
As ações são estabelecidas por meio de pactuação e são 
executados por esferas governamentais (federal, estadual 
e municipal) de forma articulada, onde cada qual cumpre 
com ações próprias dentro do que foi pactuado. Em 
ambas há processos de coordenação e graus de 
responsabilidade na gestão do PAA, mas são ações 
articulados para que o programa seja  executado e as 
entidades e órgãos governamentais possam ser atendidas. 
7) Que sugestão faria para ampliar a cooperação 
federativa na gestão do PAA? 
A forma ideal é a gestão do PAA-CDS pelos Estados, 
tendo em vista a relação mais próxima entre município e 
o Estado a ele vinculado. O MDSA repassaria os recursos 
ao Estado que ficaria com a responsabilidade  de gestão e 
articulação com os municípios para a execução do PAA 
por meio da adesão. Na distribuição dos recursos levar-
se-ia em conta o IDH municipal como fundamento da 
política do PAA-CDS, além das regiões onde houvessem 
populações originárias e tradicionais. 
8) Como é o relacionamento entre os atores envolvidos 
no PAA? 
Acredito que são relações de corresponsabilidade dentro 
de esferas governamentais peculiares. No poder público 
cada um cumpre com o serviço determinado pela 
instância de poder. O relacionamento deve ser feito no 
âmbito da impessoalidade para a materialidade do 
programa. 
9) Há conflitos ou cooperação na sua opinião? 
Há cooperação, pois as ações são entre esferas 
governamentais. 
10) Na sua opinião, as relações intergovernamentais  
(governo, estado e município), é interdependente ou por 
barganha?  
São interdependente, mas pactuadas entre si, é o inicio do 
pacto é a adesão de forma voluntário do prefeito com o 
PAA-CDS. 
11) Na sua opinião o desenho do PAA, contribui para o 
sucesso ou não? Se não o que poderia ser alterado e 
porque? 
Tudo depende das ações entre as partes. O formato do 
PAA-CDS trás o princípio da autonomia do município na 
adesão ou não ao programa. Se os encaminhamentos, no 
início, ocorrer dentro dos princípios estabelecidos, o 
fluxo seguirá sem sobressalto. O programa e o sistema 
tem uma lógica a ser atendida, qualquer fuga pode 
prejudicar seu funcionamento, comprometendo seu 
sucesso e/ou determinando seu fracasso. 

 


