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RESUMO 

 

A presente Tese objetivou avaliar a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) pela CONAB RN no período 2003-2010 na percepção dos atores envolvidos no 

processo de execução do programa governamental. Para o percurso metodológico foi 

adotada uma pesquisa bibliografia-descritiva e documental com abordagem triangular 

qualitativa e quantitativa, denominada também de pesquisa avaliativa. O modelo teórico foi 

suportado pelos autores Draibe (2001), Aguilar e Ander –Egg (1994) e Silva (2001), além de 

outros que abordaram o tema agricultura familiar e avaliação de implementação de politica 

pública, tendo como categoria de análise a dimensão implementação da politica e esta 

dividida em 10 dimensões teóricas. O universo foi constituído de três grupos, o primeiro 

foram os gestores e técnicos da CONAB (RN e Brasília), totalizando 15 sujeitos. O segundo 

grupo foi de associações/cooperativas que participaram do programa em 2010, totalizando 

uma amostra por acesso de 15 representantes. O terceiro grupo de sujeitos totalizou com 309 

representantes de instituições governamentais e não governamentais que receberam doação 

de alimentos no mesmo período. Foi adotado como instrumento de coleta de dados 

entrevistas semi estruturadas e formulários. Os dados foram tratados qualitativamente pela 

analise de conteúdos (entrevistas e documentos) e quantitativamente por meio de testes 

estatísticos que possibilitaram inferências e adoção de frequências. Dentre os principais 

resultados tem-se que o programa não está situando como uma estrutura suportada pelo 

planejamento. Os interesses dos executores não necessariamente convergem com os 

objetivos do PAA. Identificou-se choque de objetivos (do mesmo programa) quando 

comparado o agente financiador (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e a executora, CONAB RN. Dentro das 

dimensões avaliadas a mais fragilizada é o subsistema gerencial –decisório e Ambiente 

Organizacional e avaliação interna, ainda merece destaque a dimensão Subsistema logístico 

e operacional, pois este também, se mostrou debilitado. O foco na busca pela ampliação da 

quantificação dos resultados do PAA pela CONAB RN faz esquecer uma gestão de 

qualidade focada no que deveria realmente ser, o atendimento aos objetivos institucionais do 

programa governamental. Por fim, a perspectiva da implementação negociada deve ser 

reanalisada, pois a discricionariedade excessiva pelos gestores junto aos técnicos vem 

descaracterizando o real papel do PAA enquanto politica pública. Conclui-se que o modelo 

de implementação aparentemente agregador de valores aos cidadãos beneficiados, vem 

fragilizando o contexto do trabalho na agricultura familiar, tendo o modelo de gestão do 

processo de implementação ser revisto pelo Governo Federal e apontar para outros 

caminhos, que tenham como eixo norteador a emancipação e o desenvolvimento do/no 

campo e ao mesmo tempo possibilite a redução da deficiência nutricional dos beneficiários 

de forma equilibrada e coerente.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aimed to evaluate the implementation of the Food Acquisition Program(PAA) 

through CONAB RN in the period of 2003-2010 with the perception of all agents involved in 

the implementation of the government program.For the methodological trajectory it was 

adopted a descriptive bibliographical and documentary approach with triangular qualitative 

and quantitative, also called evaluative research.The theoretical model was supported by the 

authors Draibe (2001), Aguilar and Ander-Egg (1994) and Silva(2001), among others, that 

focused on family farming and evaluation of implementation of public policy having as a 

category of analysis the size implementation of policy and the latter divided into 10 

theoretical dimensions.The universe consisted of three groups: the first were the managers and 

technicians from CONAB(RN and Brasilia), totaling 15 subjects. The second group was of 

associations/cooperatives that participated in the programin 2010, totaling a sample in each 

access of 15 representatives. The third group of subjects totaled with 309 representatives of 

governmental and non-governmental organizations that received donations of food for the 

same period. Semi-structured interviews and forms were adopted as instruments of data 

collection.The data were processed qualitatively by the analysis of content (interviews and 

documents) and quantitatively by means of statistical tests that allowed inferences and 

adoption of frequencies. Among the key find ingests that the program is not standing as a 

structure supported by planning. The interests of the performers do not necessarily converge 

with the objectives of the Food Acquisition Program (PAA). A shockof goals was identified 

(within the same program) when comparingthe financial agent (Ministry of Rural 

Development and of Social Development and Fight Against Hunger Ministry r) and the 

executor, CONAB/RN. Within the assessed dimensions, the most fragileis the sub-managerial 

decision-making and Organizational Environment and internal assessment, still deserves 

attention the sizeof logistical and operational Subsystem, as this also proved weak.The 

focusin the quest toexpand thequantificationof the resultsof theFood Acquisition Program 

(PAA)by CONAB/RN does forget a quality management focused on what really should 

be:the compliance with the institutional objectives of the government program.Finally, the 

perspective for the traded implementation should be re-examined because excessive discretion 

by managers along with technical staff has characterized there al role of the Food Acquisition 

Program (PAA) as public policy. We conclude that the implementation model, which 

apparently aggregates values to the benefitted citizens, has weakened the context of work on 

family farms having the management model of the implementation process be reviewed by 

the Federal Government and point too ther paths, which have as a guide line the emancipation 

and developmentof the field or in the field andat the same time enables the reduction of 

nutritional deficiency of beneficiaries in a balanced and coherent way. 

 

Keywords: Public Policy, Public Policy Evaluation; PAA; Implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem na agricultura uma de suas principais fontes econômicas. Nesse contexto, 

a agricultura familiar desempenha um importante papel dentro do processo de 

desenvolvimento do país (CARMO, 1999; SCHNEIDER, 2003). 

Esse desenvolvimento, no entanto, ocorreu de diversas maneiras, passando por fases 

distintas. Em um primeiro momento, houve um forte predomínio do setor primário, que durou 

até o início dos anos 60. Em seguida, foi sendo introduzido o modelo de desenvolvimento de 

substituição da importação de produtos manufaturados por uma industrialização crescente, 

transferindo recursos da agricultura para outras áreas da economia. A partir da década de 

1960, os governos militares promoveram a modernização do latifúndio, em detrimento do 

incentivo aos pequenos produtores, ocasionando a migração de milhares de pessoas para os 

grandes centros urbanos (TEIXEIRA; MARTIN, 1998).  

Como consequência desse modelo concentrador de renda - diferentemente de outros 

países europeus ou norte-americanos, em que o pequeno agricultor foi poupado - chegou-se a 

uma situação de grande disparidade econômica e de qualidade de vida da população 

brasileira, uma vez que se verificou uma migração elevada, em um curto espaço de tempo, 

para poucas cidades, gerando bolsões de concentrações humanas em condições de vida muito 

precárias (ALBUQUERQUE; COELHO; VASCONCELOS, 2004). 

De acordo com Schneider (2003), a discussão sobre a agricultura familiar vem 

ganhando legitimidade social, política e acadêmica no Brasil, passando a ser utilizada com 

mais frequência nos discursos dos movimentos sociais rurais, pelos órgãos governamentais e 

por segmentos do pensamento acadêmico; especialmente, pelos estudiosos das Ciências 

Sociais que se ocupam da agricultura e do mundo rural. 

A agricultura familiar possui algumas características importantes a serem mencionadas 

para clareza do objetivo desta proposta de estudo. Uma dessas características é não empregar 

trabalhadores permanentes, isto é, a família é responsável pelo trabalho.  Dentro deste 

contexto, pode-se afirmar que as primeiras dificuldades enfrentadas por estas famílias são a 

administração e a comercialização dos produtos produzidos (ABRAMOVAY, 2000; 

DINARDI, 2001). 

As políticas públicas têm voltado parte de sua atenção a fornecer subsídios que 

favoreçam este setor, por meio de programas direcionados à administração, implantação de 

tecnologia, ensino e contato com os fornecedores. Destaca-se no cenário nacional o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), implementado em 1996 pelo 



 

Governo Federal elegeu a agricultura familiar como prática norteadora do desenvolvimento 

rural. Mesmo levando em consideração todos os impasses da ação pública, não deixa de ser 

um indicativo de mudança nesse âmbito, num país que há muito vem privilegiando a 

agricultura patronal em detrimento à familiar (CARNEIRO, 1998). 

Desde 2003, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), do Ministério da 

Agricultura; Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Ministério do Planejamento Orçamento 

e Gestão (MPOG) foi instituído o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e seu grupo 

gestor, cuja coordenação a partir de 2006 passou a ser do MDS. Esse programa tem por 

finalidade básica desenvolver a agricultura familiar no campo e paralelamente no bojo de 

composição do Programa Fome Zero, combater e minimizar a fragilidade nutricional dos mais 

necessitados. Dentro do eixo de fortalecimento da agricultura familiar o PAA atende a três 

grupos de beneficiários: os agricultores familiares; as pessoas que se encontram em 

insegurança alimentar e nutricional; e o próprio mercado de alimentos e seus derivados, 

oriundo da agricultura familiar.  Pode-se visualizar na Figura 01 o contexto do PAA no 

Programa Fome Zero. 

 

Figura 01- Representação do PAA no Contexto do Programa Fome Zero 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Adaptado de Fome Zero (2010)  

 

No universo da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o PAA possui 06 

(seis) objetivos institucionais, que são: ocupação do espaço rural, distribuição de renda, 

combate à fome, cultura alimentar regional, preservação ambiental e remuneração da 

Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) 



 

produção. A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) - organização pública 

vinculada ao MAPA com presença em todos os Estados da Federação, sede e foro no Distrito 

Federal e atuação em todo o Território Nacional - coordena todas as atividades operacionais e 

técnicas do PAA no Brasil, cabendo aos governos dos estados e municípios interessados nos 

recursos procederem, também, a assinatura de convênios e buscar meios administrativos para 

a descentralização orçamentária. 

É importante destacar que a agricultura familiar responde por grande parte da 

produção de alimentos no Brasil e se constitui em 85,5% dos 4.859.864 estabelecimentos 

rurais, ocupa 30,5% da área (107,8 milhões de hectares) e 37,9% do Valor Bruto da Produção 

agropecuária (18,1 bilhões do total). A análise da Renda Total (RT) mostra que os 

estabelecimentos familiares possuem renda total média de R$ 2.717,00/ano (GUANZIROLI 

et al, 2001). A agricultura familiar responde no Brasil por sete de cada 10 empregos no campo 

e por cerca de 40% da produção agrícola. Atualmente, cerca de 40% dos alimentos que 

compõem a cesta alimentar distribuídas pela CONAB originam-se da agricultura familiar 

(CONAB, 2010). 

O PAA representa uma ação efetiva como alternativa de comercialização da 

agricultura para os até então beneficiados pelo PRONAF. O volume de recursos aplicados no 

PAA pela CONAB vem crescendo ano a ano em todas as regiões brasileiras. Foram aplicados 

mais de R$ 1,3 bi entre 2003-2009, conforme se pode visualizar na Tabela 01 (CONAB, 

2010). 

 

Tabela 01 – Evolução de recursos (em milhões) aplicados no PAA (MDS/MDA) por região brasileira 

 

Ano 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ 

2003 8.194,20 10 31.672,40 39 7.603,70 9 17.639,20 22 16.431,70 20 81.541,20 

2004 28.391,50 26 42.308,00 39 8.903,40 8 24.196,80 23 3.386,10 3 107.185,80 

2005 16.149,20 14 34.745,90 31 13.876,70 12 42.481,50 38 5.538,40 5 112.791,70 

2006 17.812,50 9 54.507,10 27 32.440,70 16 85.510,60 43 10.045,90 5 200.316,80 

2007 18.799,90 8 56.116,30 25 42.081,00 18 102.645,30 45 8.707,00 4 228.349,50 

2008 16.349,42 6 81.747,11 30 73.572,24 27 89.921,82 33 10.899,61 4 272.490,20 

2009 14.535,27 4 101.747,00 28 79.944,00 22 15.262.041,00 42 14.535,27 4 363.381,97 

Acumula

do (R$) 
120.231,99 402.843,81 258.421,76 515.015,63 69.543,98 1366057,17 

Fontes: Relatórios de Gestão do PAA (2003-2009). 

 

Os dados na Tabela 01 revelam que a Região Nordeste é a segunda em aplicação de 

investimentos federais operacionalizados pela CONAB, ficando atrás somente da região Sul. 



 

Esse, é um contexto que merece atenção na perspectiva da avaliação de política, pois, pode-se 

afirmar que o PAA se encontra em expansão da agricultura familiar.   

Analisando, especificamente os números dos investimentos do PAA no Rio Grande do 

Norte implementados pela CONAB, observa-se, conforme Tabela 02, que os valores 

investidos na execução do Programa Governamental cumulativamente já excederam os 30 

milhões de reais até 2010.  

 
Tabela 02 – Evolução dos recursos (em milhões) aplicados pelo PAA (MDS/MDA) no Rio Grande do 

Norte 

 
Ano  Recursos 

2003 R$ 2.678.754,24 

2004 R$ 2.788.206,25 

2005 R$ 795.101,61 

2006 R$ 1.667.704,43 

2007 R$ 1.581.287,29 

2008 R$ 5.291.039,59 

2009 R$ 6.060.655,70 

2010 R$ 11.703.256,32 

                                    Fonte: Relatórios de Gestão do PAA (2003-2010). 

 

Diversos estudos sobre avaliação deste Programa federal vêm sendo feitos, dentre eles 

destacam-se aqueles realizados por Muller et al. (2007), Mattei (2007), Rocha et al. (2007), 

Martins e Cavalcanti (2007), Delgado et al (2005), Martins (2006) e FUBRA/UnB (2005), 

bem como os mais diversos focos teórico-metodológicos têm sido desenvolvidos, desde a 

análise da perspectiva da eficácia, e da eficiência passando pelos seus impactos na sociedade e 

demais envolvidos em alguns estados da federação. Todavia como aborda Whorthen et al. 

(2004) as ênfases são  por avaliações centradas nos administradores públicos, beneficiários 

(consumidores) e em especialistas.  

Valtierra-Pacheco (2000) observa que as avaliações dos programas realizadas no 

campo carecem sistematicamente de focos que privilegiem o “interior” do programa. Para o 

autor, a maioria das avaliações na América Latina são somativas, ou seja, são realizadas após 

a intervenção do Estado, em que se pontua número de beneficiários, relações com orçamentos 

dentre outros elementos, mas o que deveria ser feito - enquanto pesquisa avaliativa - é tratar 

um programa dentro da perspectiva da avaliação formativa, identificando a estratégia de 

implementação, tecendo considerações sobre o processo de maneira a subsidiar a 

realimentação na gestão do próprio programa e, assim, realinhá-lo, se for necessário, o que 

serviria como fonte de informações para orientar a implementação em outras localidades. 



 

Vale observar que, para que uma política social seja considerada de sucesso, o planejador 

social deve estar ciente além das condições da formulação, conhecer sob quais condições vem 

sendo implementada. 

Em uma breve análise dos trabalhos que avaliaram o PAA, constata-se que dizem 

respeito a abordagens quantitativas, aos valores investidos e sua relação com o perfil 

socioeconômico dos beneficiados, não existindo uma ampliação de discussões sobre seu 

processo de implementação que começou em 2003. Esses estudos são construídos em sua 

maioria através de posturas single method. Neste estudo busca-se avaliar o PAA de acordo 

com o que observa Lima Jr. (1978) ao descrever que a pesquisa de avaliação deve considerar 

o ambiente organizacional, uma vez que ao desconsiderá-lo ou não reconhecer a inter relação 

entre o programa governamental e quem o executa significa apresentar uma postura irrealista 

que diminuiria sobremaneira o escopo da contribuição à práxis da pesquisa.  

É temerário, ainda, se fazer afirmações quanto à eficiência/eficácia do Programa 

quando se coloca em xeque sua própria exequibilidade, uma vez que a própria instituição que 

o coordena (em nível federal, e de forma descentralizada nos Estados), não consegue 

desenvolver um instrumental válido e preciso que possa avaliar se os investimentos realizados 

pelo Governo Federal - nos últimos anos – vêm, de fato, contribuindo de forma positiva e 

efetiva para atender aos objetivos institucionais previamente definidos pelo Programa. Isso se 

torna uma atividade mais complexa em face do programa atender a dois grupos: os 

agricultores familiares e as instituições legalmente constituídas sem fins lucrativos que 

necessitem de amparo nutricional. Há um terceiro grupo, quando se vale da regulação dos 

preços dos grãos (e outros) através de intervenções junto à agricultura familiar.  

Estudos que visem avaliar programas sociais devem ser permeados pela racionalidade, 

já que existem poucos recursos para solucionar as necessidades sociais. No caso em tela, não 

seria diferente. Cohen e Franco (2008) observam que esta racionalidade traz o aumento de 

recursos, bem como multiplica os rendimentos que estão disponíveis, entretanto, isso apenas 

será possível quando se comprova a eficiência de sua utilização e a eficácia com que se 

alcançam os seus respectivos objetivos. Consequentemente, a equidade e a forma de avaliar 

tais programas devem ser através de olhares interpretativos, pois conforme lembra Whorthen 

et al. (2004) só assim o avaliador terá consciência da complexidade envolvida.   

Enquanto os servidores indicados para conduzir a implementação de políticas, 

geralmente o fazem por intermédio de uma agência, é provável que eles não tenham nem os 

recursos nem a autoridade para realizar (mudar) todas as decisões necessárias implícitas na 

mudança de política já desenhada (incluída a sua própria execução). Com isso, dada a 



 

natureza imprevisível das mudanças na política, fazem-se necessários esforços de reavaliação 

da gestão de implementação. Observa-se ainda que os tecnocratas passam a ter uma maior 

influência na ratificação de mudanças no bojo da implementação mais do que os políticos 

(desenhistas), pois estes têm maior poder de influência no início da política (CROSBY 1996). 

Lima Junior (1978) observa que o objeto da avaliação de políticas públicas pode ser a 

organização agente, a executora constituída para tal, ou enveredar pelo estudo das políticas 

em si.  Ao mesmo tempo, observa o autor que, na gestão da pesquisa, pode não haver 

separação de maneira a levar o pesquisador a abandonar uma em detrimento à outra, pois o 

foco da compreensão pode ser subsidiada pela definição de objetivos específicos que derivem 

da avaliação da política, cabendo uma análise do processo de implementação, por parte do 

Estado, um elemento de discussão preponderante.  Em se optando pela ênfase na organização 

como agente do Estado para executar as políticas, o avaliador deve ter atenção na perspectiva 

da mudança versus participação do corpo social.  

O Programa que ora se pretende investigar não apresenta uma estrutura de avaliação 

que corrobore com os caminhos para seu aperfeiçoamento. Novos delineamentos passam pela 

construção de medidas de acompanhamento, execução e análise dos resultados alcançados, 

status este não definido claramente na CONAB. Com isso seria possível avançar no que Dye 

(2005) denomina de aprendizagem sobre as consequências da política pública e sua 

implementação, exigindo do pesquisador uma postura multifacetada, uma vez que a avaliação 

da implementação de uma política pública perpassa também pela identificação de como esta 

vem sendo gerida (DUNN, 2004).  

Diante do exposto, esta pesquisa busca responder o seguinte problema: Como vem 

acontecendo o processo de implementação do Programa de Aquisição de Alimentos? 

Face ao problema foram levantadas algumas questões descritas a seguir: 

 

1- Como se dá a gestão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

implementado no Rio Grande do Norte, pela CONAB? 

2- Como os agricultores familiares e instituições governamentais e não 

governamentais percebem  a implementação do PAA no que diz respeito ao atendimento dos 

objetivos institucionais que os envolvem? 

3- Quais fatores têm contribuído/dificultado no processo de implementação do 

PAA no Rio Grande do Norte? 

4- Como a CONAB, Agricultores Familiares e organizações governamentais e não 

governamentais se relacionam no processo de implementação do PAA? 



 

5- Como as instituições governamentais e não - governamentais percebem o 

processo de implementação do Programa Governamental?  

 

No processo de construção da pesquisa de avaliação de implementação é considerada a 

possibilidade de discutir os elementos que descrevem o processo de implementação. Isto 

porque ao tratar o estudo da implementação, deve-se ponderar a importância da adoção de 

metodologias que compreendam o contexto do processo (DEGROFF, CARGO 2009). 

Para Bozzi (2001) a avaliação de políticas públicas faz parte de uma agenda mais 

ampla na reforma do Estado, na perspectiva de melhorar seu desempenho e proporcionar 

paralelamente sua legitimação, colocando-o em uma situação como protagonista da ação 

estatal e não como um agente reduzido em coautorias na resolução de problemas coletivos.  

A delimitação da pesquisa compreende o período de 2003-2010, especificamente no 

Estado do Rio Grande do Norte. Logo, possíveis mudanças no processo de implementação do 

Programa, após esse intervalo, não foram consideradas. Com isso configura-se em uma 

pesquisa com corte seccional em uma perspectiva transversal. 

 

1.1  Justificativa  

 

A administração pública deve fomentar estudos que tragam informações sobre formas 

de como melhor gerir suas estruturas, em especial, na busca por compreender os 

direcionamentos de suas ações e programas governamentais. No contexto da agricultura 

familiar, essa necessidade é ainda mais acentuada, pois é uma das áreas na qual o governo 

federal tem investido, nos últimos anos, em especial, pelo fato deste tipo de atividade agrícola 

ser responsável por 25% da área total de cultivo do país (CONAB, 2010).  

Uma das áreas que está em desenvolvimento no Brasil e que pode ser útil na 

compreensão dos fatores que regem a implementação do PAA é a Avaliação de Políticas. 

Cano (2004) define a avaliação como uma intervenção sistemática planejada com o objetivo 

de atingir uma mudança na realidade social, podendo ser compreendida como experimentos 

planejados para atingir objetivos determinados ressaltando a necessidade de que os cientistas 

sociais se interessem por avaliar cada programa para determinar se os objetivos pretendidos 

foram alcançados. Assim, é conveniente para a administração pública conhecer 

sistematicamente como os seus programas vêm sendo implementados, e como se 

materializam as relações dos atores envolvidos de forma a culminar com informações que 

dêem suporte à gestão.  



 

Neste aspecto, Souza (2003) discute a necessidade de que os trabalhos sobre políticas 

públicas evoluam de tal forma que consigam deixar de acumular conhecimentos dentro do 

contexto da horizontalidade, ou seja, que se tenham propostas baseadas em quebras de 

paradigmas. O que deveria pautar as pesquisas é o fortalecimento vertical de maneira que se 

possibilite a criação de novas tipologias de análises de política pública, que paralelamente 

atendesse à agenda de pesquisa científica e suportasse à burocracia, responsável pela 

implementação e monitoramento da ação governamental de elementos consistentes para o 

processo decisório. A autora observa que as pesquisas devem ser suportadas por teorias bem 

fundamentadas e não no uso excessivo de narrativas. 

A partir disso, a proposta da Tese surge como um constructo original, no qual a lógica 

que suporta a pesquisa é a compilação de um modelo que fomentará a base epistemológica 

para proceder à avaliação da implementação do programa governamental nos seus últimos 

sete anos de execução.  

A maioria dos trabalhos, além dos já citados anteriormente, que permeiam a avaliação 

do PAA tem tratado apenas de aspectos históricos na perspectiva de apresentar os avanços 

numéricos nos investimentos e números de beneficiários, evidenciam-se, os trabalhos de 

Martins e Cavalcanti (2007) e Balsadi (2004). Autores como Bastos e Gomes (2007), tentam 

explicar as relações de impacto econômico nos locais-alvo através da identificação das 

percepções dos atores envolvidos. Já Martins e Cavalcanti (2007) analisam os impactos do 

PAA no estado do Rio Grande do Norte (RN), sob as perspectivas da localidade versus 

produto versus valores investidos. Paes-Sousa, Vastman e Rodrigues (2007) discutem como o 

MDS articulou a implementação de diversos estudos sob os mais diversos focos dos 

programas sociais coordenados pelo referido Ministério. Nesse contexto, estava uma proposta 

de avaliação do PAA, mas até o momento não fora implementada, se o foi, os resultados não 

foram disponibilizados. 

É interessante abordar o posicionamento de Aguilar e Ander- Egg (1994) ao 

observarem o fato de que inexiste uma técnica avaliativa de um programa governamental, o 

que se tem visto é a utilização de métodos e técnicas de pesquisa social. Paralelamente, esses 

estudiosos apresentam um modelo qualitativo para avaliar um programa social através da 

adoção de um roteiro de questões. Assim, não existe uma metodologia pronta para a utilização 

aleatória na avaliação dos programas de governo. A expectativa é tentar, respeitando os 

contextos, avaliar uma política pública compreendendo todas as fontes geradoras de 

intervenções convergentes (ou não), como os atores políticos, a organização pública federal 

que gerencia o programa, seus níveis de institucionalização, dentre outros aspectos. 



 

O foco desta Tese passa pelo que Figueiredo e Figueiredo (1986) definem como 

avaliação de processo, que tem a finalidade de identificar o alcance dos objetivos comparando 

com as diretrizes predefinidas, destacando-se ainda pelo fato da impossibilidade de antever 

todos os tipos de entraves, problemas e conflitos durante a implementação. A relevância desta 

proposta está alinhada, também, à mudança na Carta Magna, pois, atualmente - com a 

aprovação da Proposta de Emenda Constitucional - PEC n° 64/2003 pelo Congresso Nacional 

e sua promulgação no dia 5 de fevereiro de 2010 - a alimentação tornou-se um direito social 

através de sua inserção no Artigo 06 da Constituição Federal.  

Isso fomentará possíveis reflexões na gestão de programas sociais que tratam 

diretamente ou indiretamente desta temática, fazendo com que passem a se desvincular da 

temerária possibilidade de mudança nos Planos Plurianuais e concretizem-se como política de 

Estado e não apenas de governo. Tal materialização exigirá uma nova posição de controle 

gerencial, sendo a análise de como essas políticas vem sendo implementadas um dos 

caminhos possíveis para otimizar a ação estatal.  

A presente Tese torna-se viável, pois o pesquisador faz parte da estrutura 

organizacional da agência executora do Programa na esfera federal e há um interesse da 

própria CONAB em proceder uma avaliação da implementação do programa que ela executa. 

O desenvolvimento dessa pode fazer emergir variáveis até então desconhecidas ou até pouco 

exploradas gerencialmente, de maneira que os resultados desse estudo possam possibilitar 

uma reflexão sobre o PAA e sua forma de implementação sob os mais diversos prismas. O 

que converge com o que Cohen e Franco (1998) defendem, ao abordar que a avaliação deve 

estar voltada para a maximização da eficácia dos programas e para a obtenção da eficiência na 

utilização dos recursos.  

Como parte do planejamento e monitoramento de uma dada política pública, a 

avaliação de programas sociais, como é o caso do PAA, encontra espaço para identificar se o 

programa implantado tem alcançado seus objetivos. É importante alertar para a necessidade 

de se inserir nas avaliações os atores que estão direta e indiretamente ligados aos programas 

sociais (beneficiários, técnicos, gestores), pois as variações de suas percepções podem ter 

influência relevante na consecução e aceitação do programa, assumindo, desta forma, um 

caráter metodológico que não pode ser negligenciado. 

Isto porque, conforme Pinto (1986, p. 88) observa ao discutir avaliação de políticas 

públicas, no Brasil, no universo da adoção de um sistema de avaliação que:  

 

Em primeiro lugar, falemos do sistema de avaliação. Não podemos considerar, pelo 

menos no caso brasileiro, a existência de um sistema de avaliação atuando 



 

efetivamente vinculado à burocracia responsável pela operacionalização dos planos. 

Há, na esfera administrativa, setores responsáveis pelo acompanhamento das metas 

previstas e que recolhem dados básicos sobre o andamento do programa. Ainda que 

bem concebidos no "papel", estes setores atuam, geralmente, na base do improviso, 

poucos recursos, pessoal nem sempre qualificado -, procurando cumprir, na medida 

do possível, as exigências de um estoque mínimo de informação capaz de "prestar 

contas" sobre as realizações de um programa. Esses órgãos ou setores não 

apresentam condições objetivas para avaliações de mais fôlego, em que se está 

preocupado menos com o acompanhamento da intervenção e mais com seus 

impactos. Neste caso, recorre-se a avaliadores externos, que estão lotados nas 

universidades e institutos de pesquisas. 

 

A posição de Pinto (1986) decorre de uma condição histórico-administrativa que o 

Brasil sofreu a partir da redemocratização, passando pela formatação da Constituição Federal 

de 1988, quando não se estruturou no país um sistema que procedesse à avaliação das 

políticas públicas, e ao existirem indicativos ou avanços, estes são localizados e fadados - 

muitas vezes - a não avaliar efetivamente, mas sim em proceder a quantificações de metas em 

que pouco se avança qualitativamente. Isso abre espaço para estudos analíticos e científicos 

que dêem suporte à administração pública e paralelamente à área de avaliação de políticas 

públicas, que para Souza (2003) ainda se encontra em fase inicial no Brasil. 

A Tese justifica-se, ainda, pela ausência de trabalhos em nível stricto sensu que tenha 

como foco discussões sobre pesquisas de avaliação de implementação do referido programa, 

conforme pode ser visualizado no Quadro 01. O referido levantamento foi feito no sítio no 

banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES - através da busca por assunto na qual se selecionou a modalidade 

denominada de todas as palavras, momento em que se descrevera “PAA”, “Programa de 

Aquisição de Alimentos”, identificando-se apenas os trabalhos apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

Quadro 01 – Dissertações sobre o PAA 

 

Autor Título Objetivos do estudo Ano Nível 

Adilson Valnier 

 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 

ALIMENTO (PAA): uma análise 

comparativa nos estados de Rondônia e 

 identificar os recursos 

financeiros aplicados e as 

modalidades do programa 

mais utilizadas nos 

estados de Rondônia e 

Acre, no período de 2003 

a 2008, fazendo uma 

2011 

Mestrado 

(Universi-

dade de 

Taubaté) 



 

Acre. 01/04/2011 

 

comparação entre as 

regiões do país 

Adriana Timóteo 

dos Santos 

Agricultura familiar e programa de 

aquisição de alimentos: uma análise de 

sua implantação no município de Ponta 

Grossa 2010.  

Análise da implantação no 

município Ponta Grossa 
2010 

Mestrado 

(UFRGS) 

Amanda Guareschi 

A operacionalização da política de 

segurança alimentar: o caso do programa 

de aquisição de alimentos em Tenente 

Portela 
 

Analisando as interfaces e 

os descompassos entre os 

dispositivos e os atores 

que regulamentam o PAA 

2010 
Mestrado 

(UFRGS) 

Otávio Diel Deves 

Fortalecimento da Agricultura Familiar 

através de Programa de Aquisição de 

Alimentos. 

Estudo de Caso Sobre 

Cooperativa Agrícola 

Butiá (Cooperbutiá) do 

Rio Grande Do Sul. 

2009 
Mestrado 

(UFRGS) 

Remy Correa de 

Andrade Junior 

 O Programa de Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar (PAA): O Caso da 

Cooperativa Agropecuária Regional de 

Pequenos Produtores de Mafra 

 

 

Efeitos Econômicos do 

PAA 

2009 
Mestrado 

(UFRGS) 

Tatiana Correa da 

Fonseca 

Avaliação Custo-Benefício do PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos) 

nas Regiões Nordeste e Sul Brasileiro. 

Avaliação de Custo 

Benefício 2007 
Mestrado 

(USP) 

Débora de Faria 

Albernaz Vieira 

Influência do Programa de Aquisição de 

Alimentos na Comercialização dos 

Produtos da Agricultura Familiar: O Caso 

do Município de Paracatu em Minas 

Gerais. 

Estudo de Caso com os 

participantes (Agricultores 

e Cooperativas) 2008 
Mestrado 

(UnB) 

Felipe Cyntrao 

Medeiros Correa 

Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA): Uma Comparação entre dois 

estados do Brasil 

Percepção Sobre o PAA 

entre os Agricultores 

Familiares do RN e RS 

2008 
Mestrado 

(UnB) 

José Batista da 

Gama 

 

O PRONAF e o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA): Instrumentos de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

no Município de Petrolina-PE 

Tem a finalidade analisar 

os resultados das 

dimensões econômica, 

social, política e ambiental 

brasileira, ocorridos na 

vida dos produtores e suas 

famílias 

2008 
Mestrado 

(UFV) 

Ana Luiza Muller 

A Construção das Políticas Públicas Para 

a Agricultura Familiar no Brasil: O Caso 

do Programa de Aquisição de Alimentos 

Discute a Construção do 

PAA através da 

Abordagem de Redes 

2007 
Mestrado 

(UFRGS) 

Fonte: CAPES (2012)  

 

Percebe-se que do levantamento feito até o dia 20 de setembro de 2012, são discutidos 

alguns estudos de caso, bem como alguns trabalhos que apontam para avaliações sobre 

efeitos, todos no intervalo de quatro anos após o início da implementação do PAA no Brasil. 

Averigua-se também que nenhum deles enfoca a gestão do Programa em si e suas 

peculiaridades institucionais. 

Soma-se a isso também ao argumento de Paes-Sousa, Vastman e Rodrigues (2007) de 

destacar que no Brasil se faz pouca avaliação e, muitas vezes, não são incorporadas ao modus 



 

operandi da releitura da política avaliada. Para os autores essa dificuldade parece estar ligada 

aos seguintes fatores: a) baixa cultura de avaliação e monitoramento entre os gestores 

públicos, especialmente os que estão ligados à execução direta dos programas; b) ausência de 

instâncias específicas de pactuações de uma agenda institucional de avaliação levando às 

revisões intempestivas das prioridades na avaliação; c) baixo financiamento de atividades de 

avaliação e monitoramento; d) labilidade no desenho de programas, dificultando o estudo dos 

mesmos; e) ausência de um arcabouço legal específico para a internalização das atividades de 

avaliação. 

Fazendo leituras da proposta de avaliação do Governo Federal, pode-se observar que 

através dos relatórios avaliativos do MDA que o conceito de avaliação dos programas que 

estão sob a responsabilidade do referido prediz que, as avaliações versam sobre os resultados 

provenientes da implementação do programas de cada órgão e incluem demonstrativos físicos 

e financeiros dos valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão 

responsável quanto em outros ministérios, no caso dos programas multissetoriais. Esse 

relatório confere maior transparência em relação aos resultados da aplicação dos recursos 

públicos federais. Além disso, facilita a compreensão e a prestação de contas à sociedade, 

gerando assim informações para os debates necessários à promoção da melhoria da qualidade 

da ação pública e de seus resultados para a sociedade brasileira (BRASIL, MDA, 2008). 

A perspectiva do Governo Federal está explicitamente calcada em uma postura de 

mera verificação quantitativa, fugindo, quase que totalmente das possibilidades de 

intervenção avaliativa como um elemento estruturante da ação governamental em curso. Isso 

pode atender a diversos anseios, como as dos burocratas e políticos, mas em essência não vem 

a representar de fato, o êxito real de um programa governamental avaliado. Por isso, seguindo 

os pensamentos de Meny e Thoenig (1992), a pesquisa procederá um corte transversal ou 

instantâneo na implementação do PAA no Rio Grande do Norte que poderá viabilizar serviços 

de base decisória aos ministérios envolvidos com o programa, especialmente, uma reflexão 

sobre a práxis gerencial da CONAB. 

Para que um país consiga destacar-se e acompanhar o desenvolvimento do campo, e 

sequencialmente diminuir a situação de instabilidade nutricional de algumas estruturas 

sociais, é necessário que suas políticas públicas sejam realizadas com cautela e conhecimento.  

Nesse sentido, a concretude desta pesquisa fomentará novas meios de avaliação do PAA, 

culminando, assim, como um marco divisor quanto à forma de realinhar o programa e, 

estrategicamente, implementá-lo sob olhares mais sensíveis às reais necessidades sociais e 

possibilidades gerenciais existentes. 



 

 

1.2  Objetivos   

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o processo de implementação do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) no Rio Grande do Norte no período 2003-2010.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar a capacidade de gestão da CONAB na implementação do 

Programa no RN; 

 Descrever como a CONAB, os agricultores familiares e instituições 

governamentais e não-governamentais percebem à implementação do PAA no que diz 

respeito aos seus objetivos institucionais; 

 Identificar os fatores que têm contribuído/dificultado no processo de 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos no Estado do Rio Grande do Norte; 

 Identificar como se materializam as relações entre a CONAB, Agricultores 

Familiares e instituições governamentais e não - governamentais no processo de 

implementação do PAA. 

 Descrever as percepções das instituições governamentais e não - 

governamentais quanto ao processo de implementação do Programa governamental; 

 

 

 

 

1.3 Proposta de estrutura da tese 

 

A presente Tese está estruturada em seis capítulos. No capítulo 1 a introdução, 

descreve o problema de pesquisa que norteou o trabalho, apresentação geral do programa 

governamental estudado, e sua relevância para a agricultura familiar, seguido da justificativa, 

definição dos objetivos geral e específicos. 

 O capítulo 2 trata da Revisão Teórica em que são discutidos elementos que 

perpassam pela definição e importância da agricultura familiar, conceitos gerais e tipologias 



 

de avaliação de políticas públicas, e as teorias que discutem sobre implementação e gestão de 

programas governamentais. 

 No capítulo 3 está disposto os elementos de compreensão do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), sua base legal, características, instrumentos operacionais e campo de 

ação, além de outras informações referentes ao programa. 

No capítulo 4 está disposto o delineamento metodológico cuja descrição apresenta o 

classificação da pesquisa, instrumentos de coleta, sujeitos de pesquisa, estratégias de  

tratamento e análise de dados.  

No Capítulo 5 são apresentados as análises e discussões dos resultados. Neste sentido 

foram trazidas  as informações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no que se 

refere a sua gestão e implementação, capilaridade, recursos investidos, atores envolvidos (o 

papel da CONAB) e a própria hierarquização deste programa. Finalmente, no capítulo 6 estão 

dispostas as considerações finais do trabalho, sugestões para estudos futuros e os limites desta 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Agricultura familiar: conceito, importância como alvo de política social e ação      

governamental  

 

Para Teixeira et al. (1996) sua tipologia de classificação da Agricultura Familiar se 

relaciona ao tamanho de sua área de produção, assim propriedades que tenham até 100 

hectares seriam denominadas de agricultura familiar. Wanderley (1999) discorre que a 

agricultura familiar está relacionada à inserção do agricultor no mercado, mas aquela ainda 

guarda consigo traços camponeses, tendo que lidar com as dificuldades oriundas da 



 

modernização da agricultura, cabendo a si a condução da administração de sua unidade 

familiar. Não obstante, observe-se que o camponês é o agricultor que detém a posse da 

propriedade que administra, tendo assim a possibilidade de produzir tanto para a subsistência 

como para o mercado consumidor externo.  

Na concepção de Altafin (2010) a agricultura familiar brasileira teve origem em cinco 

grandes grupos: os índios; os escravos africanos, os mestiços; os brancos não herdeiros; e os 

imigrantes europeus. Respeitando sua época e sua extensão na atividade da agricultura ela 

relata que todos de maneira direta ou indireta trabalharam com a terra e a busca pela 

autonomia sustentável, e em alguns casos, dispor da venda dos grãos excedentes.  

Na concepção de Djurfeldt (1996) para que a agricultura familiar assim se caracterize 

devem estar presentes três elementos básicos, definidos como unidades funcionais: Unidade 

de produção agrícola; Unidade de consumo (subsistência) e Unidade de parentesco (família). 

Para o autor, a dificuldade em precisar o conceito de agricultura familiar está 

relacionada ao fato de que essa identificação é feita a partir dos mais diversos contextos, 

ganhando assim uma maior variabilidade semântica. Para compreender o conceito de 

agricultura familiar deve-se entender a priore, o contexto do campesinato como sendo uma 

unidade agrícola que tem como foco a produção familiar num universo de dificuldades 

financeiras e no isolamento comum no campo (WANDERLEY, 2001). Para Buainain (2007) 

nenhuma forma de conceituar a agricultura familiar será suficiente ou satisfatória. No entanto 

em termos gerais, pode-se definir como variável básica de entendimento a utilização da mão-

de-obra familiar.  

Na visão de Altafin e Rocha (2005) a agricultura familiar nunca foi uma prioridade 

nacional tendo em vista a própria construção dessa modalidade rural, em que através de três 

argumentos as autoras discutem as causas dessa não prioridade, pelos governos brasileiros. O 

primeiro refere-se à própria história econômica e cultural, pois desde o Brasil-Colônia, a 

agricultura familiar não era vista como fonte econômica pelo reino português, sendo - na 

época -considerada uma atividade aventureira. Enquanto se tratava a agricultura como 

possível moeda, delineava-se uma estrutura agrícola em que se fincou em exportação de alto 

valor comercial. 

O segundo argumento aponta que o fato gerador de certa negligência para a agricultura 

familiar no país foi seu desenho político. No início, a agricultura era vista como atividade de 

preguiçosos que se contrapunha à visão do homem urbano desenvolvido, e no segundo 

Governo Vargas, tal comportamento surge como um problema a ser superado. Os 

movimentos sociais emergiram a partir da necessidade de transformar a concentração 



 

fundiária como a grande causadora de baixa produtividade rural e geradora de entraves ao 

desenvolvimento da industrialização e crescimento econômico. Os autores observam que, 

 

A política agrícola que se implanta após o golpe de 64, além de abrangente, com 

mecanismos articulados e controlados pelo aparato institucional criado pelo Estado, 

está subordinada à política econômica global do País. Com a prioridade 

governamental focada no desenvolvimento urbano-industrial, os estímulos enviados 

à agricultura visavam à modernização tecnológica de forma a garantir o 

abastecimento urbano e o fornecimento de matérias primas a baixos preços; 

desenvolver a produção de exportáveis agrícolas para assegurar divisas necessárias à 

expansão industrial; e abrir novo mercado a produtos industriais como máquinas e 

insumos agrícolas (ALTAFIN; ROCHA 2005, p. 105). 
 

Avançando no segundo argumento, os autores lembram que a política governamental 

suportada pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) era vinculada a diversas garantias 

por parte do agricultor, ao mesmo tempo as linhas de financiamento de pesquisa do governo 

eram focadas para produtos exportáveis. O terceiro e último argumento indutor do 

esquecimento da agricultura familiar começa a ser contextualizado na década de 1980. Neste 

momento, os movimentos sociais buscam novos espaços, como a aprovação da Lei Agrícola 

n° 1991 em que se reconhece a heterogeneidade dos estabelecimentos através da estrutura 

fundiária, nível tecnológico, emprego de mão-de-obra e outros.   

Para Evangelista (2000) a agricultura familiar sempre foi um tema relevante, pois, 

 

São inúmeros os documentos que defendem a importância da agricultura familiar no 

contexto agropecuário brasileiro, atribuindo-lhe papel fundamental na produção de 

alimentos e na geração de empregos. A defesa da agricultura familiar faz parte da 

agenda política de várias organizações ligadas ao campo, como é o caso da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST (EVANGELISTA, 2000, p. 

1). 

 

Nesse universo, o estudo realizado pelo Projeto de Cooperação FAO/INCRA 

apresentado em 2000 é um marco referencial para aqueles que trabalham com agricultura 

familiar no país, pois dimensionou, localizou e caracterizou a agricultura familiar brasileira a 

partir de dados do Censo Agropecuário 1995-1996. Este trabalho estabelece uma tipologia 

para a agricultura familiar, que contribui para a compreensão das diferenças existentes entre 

os agricultores familiares, o que tem implicações importantes para o processo de elaboração 

de políticas públicas (BIANCHINI, 2005; ALTAFIN; ROCHA, 2005).  

 

Nesse contexto, e para responder às pressões, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso cria o Ministério Extraordinário da Política Fundiária, depois transformado 

em Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Buscando dar uma resposta às 

demandas por crédito, formula o PROVAPE – Programa de Valorização da Pequena 



 

Produção Rural, em 1994, voltado aos agricultores organizados em associações ou 

cooperativas, tendo sido uma experiência de abrangência restrita e impactos 

reduzidos; lança em 1995 o PLANAF - Plano Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, embrião do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar, criado no ano seguinte (ALTAFIN; ROCHA, 2005, p. 108). 

 

A crítica subjacente às políticas para a agricultura familiar é o fato de estar encoberto o 

caráter desenvolvimentista (perspectiva econômica), através das cessões de créditos e ao 

longo da história o que se tem visto são a disponibilização de mais crédito e de maneira 

desigual. Observa-se também, que a agricultura familiar desenvolve sistemas complexos de 

produção, combinando várias culturas, criações de animais e transformações primárias (de 

base), tanto para o consumo da família, como unidade de subsistência, como para a atividade 

de comercialização. 

Mattei (2001) elencou os fatores que durante a década de 1990 foram decisivos para 

mudar os rumos das políticas de desenvolvimento rural. Por um lado, o movimento sindical 

dos trabalhadores rurais ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 

(CONTAG) e ao Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos 

Trabalhadores (DNTR/CUT), que passou a direcionar suas reivindicações e lutas para a 

chamada “reconversão e reestruturação produtiva” dos agricultores familiares, que seriam 

afetados pelo processo de abertura da economia. Com isso, as reivindicações dos 

trabalhadores rurais, que já haviam começado a ter voz na Constituição de 1988, ganharam 

destaque nas Jornadas Nacionais de Luta da primeira metade da década de 1990 e que, a partir 

de 1995, passaram a ser denominadas de “Grito da Terra Brasil.” A partir desse momento o 

Governo Federal na gestão de Fernando Henrique Cardoso passa a apresentar apontamentos 

com essa parcela de agricultores que movem a economia brasileira (MATTEI, 2001). 

Evangelista (2000) ainda observa em seus estudos que a agricultura familiar no 

Nordeste é mais eficiente por unidade de área que a agricultura patronal, elevando-se essa 

eficiência também quando comparado com o Sudeste, gerando quase duas vezes a renda total 

daquela última por hectare/ano. Assim, a Agricultura Familiar é reconhecida em sua base 

fundiária no universo da pequena propriedade, e tem sobrevivido em meio à competição de 

condições e recursos orientados para favorecer a grande produção e a grande propriedade – 

setores privilegiados no processo de modernização da agricultura brasileira.  

O aumento da produtividade, associado ao consumo de moderna tecnologia, tem 

fundamentado a ação e o discurso modernizadores até aqui, onde critica Cruz (1988) ao 

destacar que a agricultura está voltada para o interesse do capital e, por conseguinte em extrair 

a mais valia do agricultor de diversas formas. É nesse sentido que a proposta de um programa 



 

de fortalecimento da agricultura familiar voltado para as demandas dos trabalhadores – 

sustentado em um modelo de gestão social em parceria com os agricultores familiares e suas 

organizações– representa um considerável avanço em relação às políticas anteriores. Tal 

tentativa de ruptura é intencional e explícita no próprio texto do PRONAF (1996), “quando 

ele chama para si o desafio de construir um novo paradigma de desenvolvimento rural para o 

Brasil, sem os vícios do passado” (BRASIL, 1996, p. 14). 

 

Tabela 03 - Censo 2006 da Agricultura Familiar 

 

Itens de análise Área Censo de 2006 

Números de Estabelecimentos segundo a Lei ° 11.326/06 
Rio Grande do Norte 71.210 

Brasil 4. 367. 902 

Área em (ha) trabalhada 
Rio Grande do Norte 1.046.131 

Brasil 80. 250. 453 

Pessoal ocupado nos Estabelecimentos (acima de 14 

anos) 
Rio Grande do Norte 181.074 

Pessoal ocupado nos Estabelecimentos (acima de 14 

anos) 
Brasil 17.089.503 

Pessoal ocupado nos Estabelecimentos (acima de 14 

anos) com laço de parentesco com o Agricultor Familiar 
Rio Grande do Norte 161.272 

Pessoal ocupado nos Estabelecimentos (acima de 14 

anos) com laço de parentesco com o Agricultor Familiar 
Brasil 20.315.095 

Fonte: Elaborado a partir do Censo da Agricultura Familiar 2006 do IBGE (2006). 

 

Como se percebe na Tabela 03, o RN possui quase 1,6 % dos agricultores familiares, 

ao mesmo tempo analisando a área trabalhada em hectares constata-se que possui 1,3% da 

área total no Brasil. Discutindo os números de pessoal que exerce atividades nos 

estabelecimentos familiares 1 % desse contingente encontra-se no Estado do RN, sendo que, 

0,8 % dos que vêm desenvolvendo atividades laborais nesses estabelecimentos possuem laço 

de parentesco com o agricultor familiar (proprietário da terra).  

Os dados de 2006 do Censo traduzem as informações importantes da agricultura 

familiar no Brasil. Além de envolver um grande número de mão-de-obra que lida com a terra, 

caracterizou-a claramente como parte da população economicamente ativa. Essa importância 



 

pode ser confirmada na Figura 02, que apresenta os dados do Produto Interno Bruto (PIB)
1
 

comparando a agricultura patronal, agricultura familiar e os demais setores da economia a 

partir de seus respectivos produtos, no período de 1995 a 2005. A Figura 03 mostra os PIB’s 

das duas modalidades da agricultura em todas as regiões brasileiras no ano 2005. 

 

Figura 02 – Produto Interno Bruto (PIB) da Agricultura Patronal, Familiar e de outros setores 

do Brasil 

 
      Fonte: Estudos NEAD-MDA, 2007 

 

Dos dados apresentados na Figura 02 observa-se que a média de 10% da riqueza 

gerada no Brasil, decorre da atividade da agricultura familiar. Por outro lado a agricultura 

patronal contribui com uma média anual de 19%. A Figura 03 descreve os PIB’s por 

macrorregião. Ao estabelecer comparações entre os dados da Figura 02 e 03, permite-se 

visualizar o Nordeste no ano de 2005. Tendo em vista que a média do PIB no Brasil é de 9%, 

no Nordeste, esse valor sobe para 16%, destacando a sua relevância para o desenvolvimento 

da economia.  

 

Figura 03 – Produto Interno Bruto (PIB) da Agricultura Patronal, Familiar e de outros setores 

por Macrorregião Brasileira 

                                                           
1 O PIB é a soma de todos os serviços e bens produzidos em um período (mês, semestre, ano) em uma 

determinada região (país, estado, cidade, continente). O PIB é expresso em valores monetários. Ele é um 

importante indicador da atividade econômica de uma região, representando o crescimento econômico.  



 

 

     Fonte: Estudos NEAD –MDA, 2007 

 

Ainda através da leitura da Figura 03, verifica-se que no ano de 2005 o PIB do 

Nordeste foi responsável por apenas 5,3% da geração de riqueza no Brasil. Refletindo sobre 

esse mesmo ano, destaca-se que o PIB do Nordeste oriundo das atividades referentes à 

agricultura familiar é na ordem de 9%, que se comparado com o PIB desta mesma região 

(cuja fonte é a agricultura não familiar) verifica-se que a riqueza gerada por esta atividade é 

em média aproximadamente 35% menor que a riqueza gerada pela agricultura familiar, ou 

seja, sua capacidade de contribuir com o crescimento econômico deve ser considerada no 

universo das políticas e gestão públicas. 

 Pontuando o ano de 1996 como um marco da Agricultura Familiar Brasileira, o 

governo Federal criou o PRONAF por meio do Decreto Presidencial n° 1.946 de 28 de julho 

de 1996, tendo em seu inciso segundo a descrição das diretrizes orientativas do Programa, que 

são (BRASIL, 2006):  

a) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 

promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua capacidade 

produtiva e abertura de novas oportunidades de emprego e renda; 

b) proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante estímulos à 

pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com vistas 

ao aumento da produtividade do trabalho agrícola; 

c) fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe 

novos padrões tecnológicos e gerenciais;  

d) adequar e implantar a infraestrutura física e social necessária ao melhor 

desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à 

implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e 



 

oportuno dentro do calendário agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em 

condições competitivas;  

e) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual e federal 

pelos agricultores familiares e suas organizações;  

f) agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios 

proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e 

suas organizações;  

g) buscar a participação dos agricultores familiares e de seus representantes nas 

decisões e iniciativas do Programa;  

h) promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o 

desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar processos 

autenticamente participativos e descentralizados;  

i) estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que estejam sendo 

executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas áreas de educação, 

formação, pesquisas e produção, entre outras.  

Percebe-se o interesse do Estado em financiar a produção da pequena propriedade 

familiar, mas ainda assim não foi claro quanto à identificação do que seria o agricultor 

familiar. Muniz (2008) observa que o PRONAF foi criado com um discurso de proposição de 

um novo desenvolvimento para a agricultura familiar. O que merece uma reflexão visto que o 

sistema econômico vigente ancorava-se nos ditames neoliberais.  

Para Alentejano (2000) as políticas públicas na agricultura vêm sistematicamente 

atendendo o contexto agrícola, e pouco se tem voltado para o agrário. Para uma melhor 

compreensão, o autor faz um paralelo histórico sobre as políticas agrícolas brasileiras, a saber:  

 
a) a política agrícola brasileira, em substância, sempre foi decidida em 

consonância com os interesses dos empresários do agro business; b) nas 

últimas duas décadas (anos 80 e 90), as políticas setoriais, inclusive a 

política agrícola, perderam importância e cederam espaço para as políticas 

macroeconômicas, sobretudo a partir dos pacotes econômicos e da 

liberalização; c) por fim, nos anos 90, passou-se a atribuir novos papéis para 

a agricultura e o meio rural, com destaque para a geração de emprego e a 

preservação ambiental. Os agricultores familiares nunca tiveram organização 

e força a ponto de influenciar as instituições governamentais que tomam as 

principais decisões de política agrícola. Além disso, nos últimos anos, com 

os ditames neoliberais, a política agrícola tornou-se subsidiária e está hoje 

completamente submetida às determinações macroeconômicas, prevalecendo 

sempre as políticas fiscal, monetária (de juros) e cambial (ALENTEJANO, 

2000, p. 57). 

 



 

Na opinião dos autores, apenas se confirma o certo descaso dado pelo governo 

brasileiro à agricultura familiar e simultaneamente ao modelo de intervenção proposto para o 

desenvolvimento no campo, antes de 1996. Todavia, houve, porém, uma preocupação por 

parte de algumas estruturas governamentais, especialmente na esfera federal. Assim, em 2006, 

através da Lei n ° 11.326/2006 (BRASIL, 2006) o Governo Federal conceituou a Agricultura 

Familiar através dos seguintes artigos: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural 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. § 1o  O 

disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal 

por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. § 2o  São também 

beneficiários desta Lei: I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os 

requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e 

que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; II - aqüicultores que 

atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e 

explorem reservatórios hídricos com superfície  total de até 2ha (dois hectares) ou 

ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 

efetivar em tanques-rede; III - extrativistas que atendam simultaneamente aos 

requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa 

atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; IV - 

pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, 

III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente 

(BRASIL 2006). 

 

Para direcionar os esforços de gestão do PRONAF, foram criados grupos de 

beneficiários, com perfis próprios . Conforme Quadro 02, têm-se cinco grupos de intervenção.  

 

Quadro 02 – Os grupos que compõem o PRONAF 

 

Grupos 

do 

PRONAF 

Caracterização 

A 

Formado por beneficiários dos programas de Reforma Agrária e Crédito 

Fundiário. Por serem agricultores que precisam de forte apoio para sua 

consolidação são os que podem receber maior volume de recursos para 

investimento (até R$13.500,00 mais R$1.500,00de assistência técnica), menor 

taxa de juros (1,15% ao ano) e maior nível de subsídio (46% de descontos para 

o pagamento do principal no prazo). 

B 

Formado pelos agricultores que vivem abaixo da linha de pobreza e contam 

com um crédito dentro de suas possibilidades de investimento de até R$ 

1.000,00, com juros de 1% ao ano e descontos de 25% sobre o principal. 

C Formado pelos agricultores que têm renda de R$ 2.000,00 até R$ 14.000,00 ao 



 

ano e que contam com crédito para investimento de até R$ 6.000,00, com juros 

de 3% ao ano e descontos de R$ 700,00 sobre o principal e valores de custeio 

de até R$ 3.000,00 com juros de 4% ao ano e descontos de R$ 200,00. 

D 

Os agricultores do grupo D com Renda de até R$ 40 mil, que contam com 

valores de investimento de até R$ 18 mil, juros de 3% ao ano e para custeio 

valores até 6 mil e juros de 4% ao ano. 

E 
A partir do Plano Safra 2003/2004 foi criado o grupo E, no qual os agricultores 

podem ter renda bruta de até R$ 60.000,00. 
Fonte: Criado a partir de Bianchini (2005). 

 

Para Carneiro e Maluf (2005) o modelo alternativo apresentado por ocasião da criação 

do PRONAF, ainda que sustentado na forma familiar de produção, foi dominado por uma 

visão centrada na relação dos agricultores com a produção mercantil. Assim, privilegiaram-se 

aqueles produtores considerados “viáveis” economicamente, ou seja, com capacidade 

comprovada de competitividade no mercado e que consagrassem a maior parte de seu tempo 

de trabalho à atividade agrícola tirando dela o essencial de suas rendas. 

É bem verdade que novas versões do PRONAF ampliaram crescentemente o seu 

público incorporando uma gama mais ampla de agricultores familiares (assim como de 

categorias socialmente equivalentes como extrativistas, quilombolas e indígenas), ao mesmo 

tempo em que foram criados instrumentos de apoio e valorizados outros aspectos em face da 

sua inviabilidade econômica imediata e do limitado significado mercantil da sua produção. 

Entre outros, cite-se a valorização dos vários papéis desempenhados por esses agricultores nos 

programas de segurança alimentar, como produtores de alimentos diversificados e de 

qualidade, como preservadores de conhecimentos e práticas tradicionais (CARNEIRO; 

MALUF, 2005). No Quadro 03 estão apresentadas as linhas de ação do PRONAF. 

 

Quadro 03 – Versões do PRONAF/MDA 

 

Linhas de ação do 

PRONAF 
Caracterização 

Custeio 

Destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e  de  

beneficiamento ou industrialização  e comercialização de produção 

própria ou de terceiros agricultores familiares enquadrados no PRONAF. 

Investimento 

Destinado ao financiamento da implantação, ampliação ou modernização 

da infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não 

agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas. 

PRONAF Agroindústria 

Linha para o financiamento de investimentos, inclusive em 

infraestrutura, que visam ao beneficiamento, ao processamento e à 

comercialização da produção agropecuária e não- agropecuária, de 

produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a 

exploração de turismo rural. 



 

PRONAF Agroecologia 

Linha para o financiamento de investimentos dos sistemas de produção 

agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à 

implantação e manutenção do empreendimento. 

PRONAF Eco 

Linha para o financiamento de investimentos em técnicas que 

minimizam o impacto da atividade rural ao meio ambiente, bem como 

permitam ao agricultor melhor convívio com o bioma em que sua 

propriedade está inserida. 

PRONAF Semi-Árido 

 

Linha para o financiamento de investimentos em projetos de convivência 

com o semiárido, focados na sustentabilidade dos agroecossistemas, 

priorizando infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, recuperação 

ou modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas 

relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e não 

agropecuários, de acordo com a realidade das famílias agricultoras da 

região Semiárida. 

PRONAF Mulher 
Linha para o financiamento de investimentos de propostas de crédito da 

mulher agricultora. 

PRONAF Floresta 

Financiamento de investimentos em projetos para sistemas 

agroflorestais; exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano 

de manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação 

permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas. 

PRONAF Jovem 
Financiamento de investimentos de propostas de crédito de jovens 

agricultores e agricultoras 

PRONAF Custeio e 
Comercialização de 

Agroindústrias 
Familiares 

Destinada aos agricultores e suas cooperativas ou associações para que 

financiem as necessidades de custeio do beneficiamento e 

industrialização da produção própria e/ou de terceiros. 

PRONAF Cota-Parte 

Financiamento de investimentos para a integralização de cotas-partes dos 

agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para 

aplicação em capital de giro, custeio ou investimento 

Microcrédito Rural 

Destinado aos agricultores de mais baixa renda, permite o financiamento 

das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos 

cobrirem qualquer demanda que possa gerar renda para a família 

atendida. Créditos para agricultores familiares enquadrados no Grupo B e 

agricultoras integrantes das unidades familiares de produção enquadradas 

nos Grupos A ou A/C. 

PRONAF Mais Alimentos 

Financiamento de propostas ou projetos de investimento para produção 

associados à açafrão, arroz, café, centeio, feijão, mandioca, milho, sorgo, 

trigo, erva-mate, apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de 

corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, fruticultura, olericultura, 

ovinocultura, pesca e suinocultura. 
Fonte: MDA (2010a).  

 

Conforme lembra Schneider (2003, p.100) “a partir do surgimento do PRONAF, o 

sindicalismo rural brasileiro, e, sobretudo aquele localizado nas regiões Sul e Nordeste, 

passou a reforçar a defesa de propostas que vislumbrassem o compromisso cada vez mais 

sólido do Estado” com uma categoria social considerada específica e que necessitava de 

políticas públicas diferenciadas (juros menores, apoio institucional etc.) para sua manutenção 

e desenvolvimento. 



 

Especificidades apontadas por Graziano da Silva (2003) quando aborda que a 

agricultura tem como maior desafio a constituição de uma nova concepção de 

desenvolvimento econômico, saindo de um contexto de preocupação meramente com a 

expansão rural e a produção para um paradigma norteado pela sustentabilidade. Dadas as 

informações provenientes do Quadro 02, pondere-se a expressividade deste grupo de 

produtores rurais. Nesse contexto, observou-se a importância da agricultura denominada de 

familiar como um vetor de desenvolvimento que começou pragmaticamente a ser tratado 

como tal após a institucionalização do PRONAF. 

Graziano da Silva enfatiza que sem um programa de desenvolvimento rural global, 

com o objetivo de “urbanizar o meio rural”, combinando políticas sociais compensatórias e 

políticas produtivistas, os pequenos produtores serão, em grande parte, eliminados como uma 

força produtiva e economicamente viável do mundo rural brasileiro (GRAZIANO DA 

SILVA, 2003). 

Para dar sustentação em seu argumento, o autor lembra que sistematicamente as 

políticas agrícolas e agrárias sempre foram desenhadas e implementadas para atender a um 

grupo pequeno denominado por ele de oligarquias fundiárias. Paralelamente constata-se que 

esses investimentos e esforços governamentais também tinham a finalidade de atender ao 

mercado internacional, daí as grandes propriedades serem sempre as privilegiadas, causando 

um sucateamento estrutural na agricultura familiar, tendo como uma das consequências e 

adoção de políticas compensatórias para esse grupo de cidadãos do campo brasileiro. 

Romano (2009) observa que a estratégia de crescimento urbano-industrial adotada 

pelos condutores da modernização discriminou acentuadamente a agricultura, por isso as 

políticas agrícolas tiveram a finalidade de diminuir tal discriminação, mas ao mesmo tempo 

produziram efeitos distributivos diversos, como a enorme concentração de renda em termos 

setoriais, regionais e individuais.  No Pós - guerra essas políticas eram voltadas para a média e 

grande agricultura comercial, em especial, aos que tinham poder de adaptação à conjuntura da 

época e o que se teve foi um esquecimento da pequena agricultura e do trabalhador rural.  

Estudos feitos pelo Guanziroli e Cardim (2000) por meio do Relatório FAO/INCRA 

demonstram que a renda média do agricultor familiar é menor que a do patronal. Conforme se 

pode averiguar na Tabela 04, os agricultores familiares possuem uma renda média anual por 

estabelecimento na ordem de R$ 1.783,00 que quando comparada com a agricultura patronal, 

a renda média por estabelecimento é de R$ 16.400,00. Isso mostra a diferença na base 

econômica das duas modalidades. 

 



 

Tabela 04 - Agricultores familiares e patronais - Renda total (RT) estabelecida e renda monetária 

(RM) por estabelecimento (R$) 

 

REGIÃO FAMILIAR PATRONAL 

RT/Estab. RM/Estab. RT/Estab. RM/Estab. 

Nordeste 1.159 696 9.891 8.467 

Centro-Oeste 4.074 3.043 33.164 30.779 

Norte 2.904 1.935 11.883 9.691 

Sudeste 3.824 2.703 18.815 15.847 

Sul 5.152 3.315 28.158 23.355 

BRASIL 2.717 1.783 19.085 16.400 

               Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO (2000). 

 

A renda contribuiu para um contexto de discussões que colocam a agricultura familiar 

no centro do poder público. Em especial pela sua característica - na qual se concentra uma 

grande parcela da população brasileira - e simultaneamente sendo estes responsáveis por mais 

de 50% dos alimentos que os brasileiros consomem atualmente, ou seja, requer um cuidado 

mais direcionado para esse público face às outras demandas objeto-alvo das políticas públicas 

para o campo. Deve-se encarar a diferença inter/ macrorregiões, pois é fato que o Nordeste é a 

região a qual apresenta a menor renda média da agricultura familiar, sendo assim, é necessário 

intervenções direcionadas e acertadas para aquela região brasileira.  

A agricultura familiar carece de mais apoio para sua sustentação. O PRONAF já é uma 

realidade, conforme se visualiza na Tabela 05. Dos quase 2,4 milhões de agricultores 

familiares, um número pouco expressivo, 8.285 tomaram financiamento para comercialização, 

quase 406 mil optaram por financiar custeio de seus estabelecimentos. Indo um pouco mais, 

percebe-se que 343.981 mil buscaram recursos para proceder à realização de investimento em 

suas produções. 

 

 

Tabela 05 – Número de estabelecimentos que obtiveram financiamento até 2006 

 

        Fonte: Elaborado a partir do Censo da Agricultura Familiar 2006 do IBGE (2006). 

 

Finalidade do Financiamento 

Investimento Custeio Comercialização Manutenção do Estabelecimento 

343.981 405.874 8.285 73.818 



 

O grande foco dos financiamentos passava pelo investimento (imobilizados) e custeio 

de produção (insumos e diversos). É válido destacar também que houve um grupo de 

agricultores que por diversos motivos desistiram de buscar financiamento, conforme se pode 

verificar no Quadro 04, em que estão dispostos os motivos da não autorização de seus 

respectivos financiamentos. Dentre as causas, destacam-se a burocracia, o medo de contrair 

dívidas e não precisou de financiamento são as que apresentam o maior número de 

agricultores familiares.  

 
Quadro 04 – Causas que levaram os estabelecimentos a não terem seus financiamentos 

autorizados 

 

 

Causas 

Quantidade de  

Estabelecimentos 

Quantidade de  

Estabelecimentos 

(%) 

Falta de garantia pessoal 68.923 2 

Não sabe como conseguir  56.205 1,5 

Burocracia 301.242 4,4 

Falta pagamento do financiamento 

anterior 

116.861 

3,3 

Medo de contrair dívidas 783.741 22 

Outro motivo 462.701 13 

Não precisou 1.796.692 53,8 
       Fonte: Elaborado a partir do Censo da Agricultura Familiar 2006 do IBGE (2006). 

 

Detecta-se que 4,4% dos agricultores atrelou o não acesso às linhas de financiamento à 

burocracia dos órgãos envolvidos com o fomento. Outra informação relevante é a de que 

1,5% dos agricultores não têm conhecimento de como conseguir o financiamento. Esse 

número não é tão representativo, dado o fato desses grupos de cidadãos ficarem localizados 

em diversas comunidades que, muitas vezes, distam em muito da capital onde se encontram 

os órgãos, por isso tal fato merece reflexão e uma possível revisão no processo de 

comunicação dos programas governamentais e suas formas de levar o benefício, a quem 

carece, sem maiores dificuldades.  

Outro programa governamental da União que dá suporte às atividades da agricultura 

familiar é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), criado através 

do Decreto 5.996, de 20 de dezembro de 2006 e é coordenado pela Secretaria da Agricultura 

Familiar lotada no MDA. Seu objetivo é garantir às famílias agricultoras que acessam às 

modalidades de financiamento PRONAF Custeio ou o PRONAF Investimento, em caso de 

baixa de preços no mercado, um desconto no pagamento do financiamento, correspondente à 

http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/pgpaf/decreto_n_5.996.pdf


 

diferença entre o preço de mercado e o preço de garantia do produto. Todavia, apenas 

algumas culturas são cobertas pelo Programa. 

O PGPAF é operacionalizado por agentes financeiros devidamente autorizados pelo 

Conselho Monetário Nacional e MDA. O comitê gestor do Programa baixa diversas 

resoluções orientando as práticas operacionais e administrativas do mesmo. Para compor os 

preços de referências a CONAB realiza sistematicamente pesquisas no mercado 

(metodologicamente subsidiada pelo custo variável de cada produto) visando à conjugação 

mais real possível desses preços (MDS 2010b). 

Conforme evidencia Sá (2009), o objetivo legal do PGPAF para o âmbito 

socioeconômico traduz-se em subsidiar a sustentação do ritmo do crescimento econômico dos 

municípios rurais, mantendo este ritmo em níveis propícios à sua manutenção e/ou 

crescimento. Acrescente-se a possibilidade de evitar flutuações no seu desenvolvimento. 

Morceli (2010) apresenta detalhadamente como se dá o acesso dos beneficiários do 

PRONAF ao PGPAF, ao relatar que a CONAB faz o levantamento dos preços de mercado, 

nas praças de concentração da agricultura familiar e calcula, mensalmente, por Unidade da 

Federação, o preço médio de mercado e o bônus correspondente, informando-os à Secretaria 

da Agricultura Familiar (SAF). Com base nestes dados, a SAF e o Grupo Gestor auditam os 

bônus calculados, preparam e aprovam a portaria para divulgação, publicam-na no Diário 

Oficial da União e informam aos agentes financeiros e à Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN).  

Os agentes financeiros aguardam os tomadores que se dispõem a pagar seus débitos, 

verificando se existe bônus para aquele produto e mês, fazem os cálculos e recebem dos 

produtores os valores compostos do principal e dos acessórios, deduzindo o bônus 

correspondente. Deve-se esclarecer, ainda, que o limite máximo do valor bônus do qual os 

produtores podem se beneficiar era de R$ 3.500,00 por safra (a partir da safra 2009/2010 

passou para R$ 5.000,00). 

No campo das políticas publicas da agricultura familiar o Programa de Aquisição de 

Alimentos criado em 2003 inova ao trabalhar a perspectiva de geração de demanda de 

produtos oriundos da AF, especialmente em um cenário onde as políticas vinham focalizando 

ações de intervenção na oferta da produção, com linhas de financiamentos diversos.  

Após navegar pelos conceitos da agricultura familiar, seus números e importância no 

Brasil, e ter apresentado os diversos programas governamentais que o Governo Federal tem 

implementado nos mais diversos contextos - desde programas que fomentam financiamento 



 

da produção; até por programas que regulam os preços da agricultura familiar - no próximo 

capítulo, buscar-se-á delinear o conceito de avaliação de políticas públicas.  

 

2.2 A busca de um conceito de avaliação de políticas públicas 

 

Meny e Thoenig (1992) tratam o processo de avaliação de políticas públicas como 

uma busca pelos gestores em tentar responder algumas perguntas como: Quais os impactos 

causados pelo programa? Quais as transformações trazidas para os cidadãos? Na visão dos 

autores a avaliação é uma atividade diária que consiste em identificar e medir os efeitos 

próprios da ação governamental. Para Ala-Harja e Helgason (2000, p.7), 

 

Não há consenso quanto ao que seja avaliação. O conceito admite múltiplas 

definições, algumas delas contraditórias. Isso se explica pela variedade de 

disciplinas (economia, formulação de políticas e procedimentos administrativos, 

estatística, sociologia, psicologia etc.), instituições e executores, além da gama de 

questões, necessidades e clientes abrangidos no universo das avaliações. 

 

Cabe aqui apresentar a diferença entre avaliação política de avaliação de política, que 

antes de ser um trocadilho de palavras, a diferença reside nos seus propósitos e nas suas 

formas de condução. Segundo Figueiredo e Figueiredo (1986) a avaliação política concentra-

se na compreensão do conteúdo político dessa política, identificando por que e/ou se ela foi a 

selecionada em detrimento de outra, ao mesmo tempo elencando as características que deram 

causa a sua criação.  Com isso, observam os autores, passa-se a ponderar a política como uma 

estrutura complexa.  Por outro lado, a avaliação de política lida com a aplicação de métodos 

de pesquisa social com o objetivo de proceder à construção de conexões lógicas entre os 

objetivos do programa, os critérios de avaliação e os modelos de análise que busquem 

entender se um programa teve sucesso ou fracasso. 

De maneira geral, avaliar consiste em estabelecer um julgamento, atribuir um valor, 

uma medida de aprovação ou desaprovação de uma política pública ou de um programa social 

em particular. Não obstante, não existe possibilidade de avaliar uma política pública de forma 

instrumental, técnica ou neutra. Neste direcionamento, Cavalcanti (2007) argumenta que a 

avaliação de políticas públicas está calcada em um conjunto de valores e noções sobre a 

realidade social partilhados pelos membros relevantes de uma maioria de governo que os 

permite distinguir entre uma boa e uma má política. Ainda assim, merece ser tratada a 

separação entre os constructos que são avaliados, sejam planos, programas ou projetos. 

Normalmente, os trabalhos científicos de avaliação não consideram essa distinção se calcando 



 

em um item específico, respeitando os respectivos objetos de estudo. No entanto, Cury (2001) 

apresenta uma separação conceitual que é relevante na perspectiva da lógica do planejamento, 

conforme se pode visualizar no Quadro 05: 

 

Quadro 05 – Classificação da ação governamental na lógica do planejamento 

 

Classificação Conceito 

Política 

É um processo de tomada de decisões que começa com os postulados gerais e que 

depois são desagregados e especificados, dentro de um determinado marco teórico, 

histórico e espacial. 

Plano 

Após a definição da política, monta-se um modelo que relaciona meios e fins 

concatenando-os temporariamente, de maneira a fornecer um referencial teórico e 

político, as grandes estratégias e diretrizes que darão suporte a elaboração de 

programas e projetos dentro de um todo sistematicamente articulado e ao mesmo 

tempo coerente com o contexto no qual está inserido.  

Programa 

É o aprofundamento do plano, o detalhamento por setor das políticas e diretrizes do 

plano. É um conjunto de projetos que buscam os mesmos objetivos, estabelecendo 

prioridades nas intervenções, ordenamento dos projetos e alocação de recursos. 

Projeto 

É um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter- 

relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites 

de um orçamento e período de tempo. É a unidade mais operativa de ação dentro da 

lógica do planejamento.  

Fonte: Cury (2001, p.43). 

 

Conforme o Quadro 05 observa-se que o universo da política contém diversos 

elementos macro, como: atores políticos, interesses diversos, governo, grupos de interesses, 

discussões sobre recursos e possibilidades de aplicação. Do outro lado, têm-se os projetos, 

como sendo aquilo percebido e sentido pela sociedade, especialmente nas pessoas dos 

beneficiários da ação governamental, é o dia-dia das organizações estatais ou não, que 

operacionalizam as intervenções concebidas teoricamente no bojo da política. É nesse campo 

de ação que se encontram as avaliações de políticas e não a avaliação política. No entanto, a 

avaliação nem sempre teve espaço nas agendas, em especial, em face de aspectos políticos 

que constantemente influenciam a adoção de pesquisas avaliativas adequadas. Ficou, muitas 

vezes, relegada a apresentar os benefícios e recursos investidos, não chegando a discutir isso 

no bojo da real mudança buscada por qualquer política pública (VALTIERRA-PACHECO, 

2000). 

As políticas públicas refletem geralmente as ações do Estado e são operacionalizadas, 

na maioria das vezes, por meio dos programas sociais - que podem refletir ou não as pressões 

e as demandas sociais. Nesse sentido, a avaliação de programas insere-se como parte destas 

políticas em prol da melhoria no processo de tomada de decisão e principalmente na aferição 



 

de resultados e impactos destes programas. Assim, a avaliação adquire relevância tanto para o 

pesquisador, quanto para os beneficiários e finalmente para o próprio Estado.  

Silva (2001) conceitua avaliação como uma junção entre a dimensão técnico-

metodológica e a dimensão política que necessariamente se articulam, para após as discussões 

e análises possibilitar a emissão de juízos de valor, não sendo um ato neutro, nem tampouco 

externo às relações de poder. Assim, a avaliação é um tipo de pesquisa social que se vale de 

métodos e técnicas das ciências sociais. Com uma preocupação em avançar no esclarecimento 

do conceito a autora propõe uma distinção comparativa que pode ser visualizada no Quadro 

06 a seguir. 

Quadro 06 – Distinções entre pesquisa avaliativa e outras denominações 

 

Conceitos similares Pesquisa Avaliativa 

Medição: é o ato ou processo de determinar a extensão 

ou quantidade de alguma coisa. Medir não implica em 

valorar o objeto da medição, mas pode auxiliar na 

avaliação. 

Avaliação é o ato que implica, 

necessariamente, em atribuir valor a algo. 

Estimação: é o ato de atribuir apreço e valor a algo em 

termos aproximados, podendo utilizar-se de critérios 

difusos e apresentar subjetividade. 

A avaliação se caracteriza por atribuir valor 

a algo, utilizando-se da maior objetividade 

e precisão possível, devendo expressar a 

realidade. 

Seguimento: processo que integra a função gerencial, 

constituindo-se num exame contínuo e periódico de 

um programa ou ação para cumprimento de calendário 

de trabalho, repasse de insumos, registro, medição, 

processamento, e avaliação de informações, 

objetivando a execução eficiente dos objetivos do 

programa, podendo oferecer um sistema de 

informações sobre seu objeto. 

A avaliação implica julgamento dos 

resultados ou impactos do programa a 

partir de critérios pré-estabelecidos. 

Controle: restringe-se à mera verificação ou 

constatação de resultados de um programa. 

A avaliação implica no julgamento dos 

resultados ou impactos do programa, 

explicitando os porquês destes. 

Programação: processo de organização e racionalidade 

das ações de um programa, visando alcançar seus 

objetivos. 

A avaliação é o ato de verificar e, 

sobretudo, de julgar essa racionalidade pela 

identificação de resultados e impactos. 

Fonte: Silva (2001, p. 50). 

 

De acordo com Arretche (2001), a avaliação é, ao menos na teoria, uma das etapas de 

uma política pública, devendo se inserir logo após a implementação das políticas e programas 

com o intuito de reformulação, seja durante a implementação, seja posteriormente. Para esta 

autora, a produção e a divulgação de avaliações podem servir de base para que o eleitorado 

exerça seu papel democrático de controle das ações do Governo. Assim, as avaliações podem 

contribuir para a participação efetiva da comunidade o que implica o processo de construção 

de uma sociedade crítica que analisa as ações do Estado. 



 

O objetivo primordial da avaliação de programas sociais é aprimorar sua capacidade 

de oferecer adequada atenção aos cidadãos. Neste sentido, ela é parte essencial da formulação 

e implementação dos programas sociais, contribuindo para seu aperfeiçoamento. Pestana 

(2006) advoga que, como instrumento fundamental do processo de formulação e 

implementação da política pública, a avaliação fornece contribuições em duas direções: 1) no 

âmbito da realidade, pois o conhecimento do programa em desenvolvimento fornece 

elementos para melhorá-lo, indicando as alternativas para superar as dificuldades encontradas; 

e 2) no âmbito da prospecção, pois verifica se os objetivos do programa correspondem às 

necessidades e se são compatíveis com as exigências da realidade em um futuro próximo ou 

distante. 

Por vezes a avaliação de políticas públicas e de programas sociais pode ser confundida 

com pesquisas científicas nesta área, pois existe muita afinidade entre estes campos (as 

técnicas de coleta e análise de dados, a organização e a utilização dos resultados). Desta feita, 

Faria (2007) ressalta a importância em distingui-las e para tal aborda três dimensões 

específicas da avaliação. 

Primeiramente, no que se refere aos aspectos metodológicos, Faria (2007) argumenta 

que a avaliação é uma atividade que coleta, ordena, analisa e compara dados de desempenho 

(resultados, impactos, alvos alcançados) com um conjunto de metas previamente 

estabelecidas (objetivos do programa). Na segunda dimensão de distinção ressalta quanto a 

sua finalidade, pois a avaliação responde a questões sobre eficácia e efetividade do programa 

sob análise possuindo a tarefa de julgá-los e informar o que foi encontrado. Por fim, do ponto 

de vista do seu papel, Faria (2007) afirma que a avaliação detecta os pontos fracos (prováveis 

falhas) e pontos fortes (prováveis êxitos) do programa durante sua elaboração, permitindo 

uma posterior correção de rumos. Em suma, enquanto a avaliação concentra seus esforços 

para determinar o mérito de programas (avaliá-lo quanto ao seu sucesso ou fracasso), a 

pesquisa busca determinar a consistência científica do fenômeno estudado. 

Para Cunha (2006) além do caráter de mensuração objetiva de resultados, a avaliação 

possui também aspectos qualitativos, constituindo-se em um julgamento sobre o valor das 

intervenções governamentais por parte dos avaliadores internos ou externos, bem como por 

parte dos usuários ou beneficiários. “A decisão de aplicar recursos públicos em uma ação 

pressupõe a atribuição de valor e legitimidade aos seus objetivos, e a avaliação deve verificar 

o cumprimento das metas estabelecidas” (CUNHA, 2006, p. 1). 

Percebe-se que a avaliação é uma atividade que pode envolver enfoques internos ou 

externos, bem como os próprios beneficiários podem compor o hall na avaliação. Em se 



 

tratando da prioridade, o referido conceito não destoa dos demais, tendo em vista que a linha 

orientativa do processo avaliativo é conferir metas e atribuir valor. Há diferentes maneiras de 

realizar uma avaliação. Uma delas é a avaliação acadêmica, mais formal, com interesse no 

estudo da efetividade das políticas, seus impactos e benefícios. “Outra forma é a avaliação 

promovida durante o período de implementação das políticas e programas governamentais, 

com foco na análise de sua eficiência e eficácia” (CUNHA, 2006, p. 2). 

Não obstante, Faria (2007) ainda faz uma distinção entre pesquisas orientadas para a 

decisão e pesquisas orientadas para a conclusão. As pesquisas orientadas para decisão 

oferecem subsídios para os formuladores e implementadores de políticas e programas. Poder-

se-ia dizer que este tipo de pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada que, 

segundo Cozby (2003) tem o objetivo de examinar questões relativas a problemas práticos e 

suas potenciais soluções. Este tipo de pesquisa direciona-se à avaliação de um programa 

social que subjaz uma tomada de decisão.  

Já as pesquisas orientadas para conclusão surgem do interesse teórico dos 

pesquisadores e intentam por às pesquisas provas de hipóteses que explicam os fenômenos 

estudados. Cozby (2003) afirma que a avaliação de programas insere-se no campo da pesquisa 

aplicada e se caracteriza por ser um que propõe e implanta programas para atingir algum 

efeito positivo sobre um grupo de indivíduos. Este autor também afirma que pesquisas de 

avaliação de programas avaliam reformas sociais e inovações introduzidas no governo, na 

educação, no sistema judiciário, na indústria etc. 

Neste direcionamento, observa-se a necessidade de incrementar as ferramentas da 

avaliação. Arretche (2007) justifica a necessidade de adequar os instrumentos de análise e 

avaliação para que não se confundam opções pessoais do pesquisador com resultados da 

pesquisa. A autora também alerta para a vulnerabilidade quanto aos aspectos metodológicos 

de uma avaliação, já que, em sua grande maioria, são utilizados delineamentos de pesquisa 

que não controlam as variáveis antecedentes, processuais e de resultado que interferem no 

desempenho do programa sob análise, correndo-se o risco de os avaliadores estabelecerem 

correlações e inferências espúrias.  

O conhecimento sobre desenhos de pesquisa poderiam contribuir com técnicas de 

minimização das variáveis interferentes (estranhas ao estudo) que possam estar associadas ao 

programa confundindo a interpretação dos seus resultados sobre a qualidade de vida da 

comunidade beneficiada. Assim, a despeito das distinções realizadas por Faria (2007), 

observa-se que aproximações entre o campo da avaliação e da pesquisa pode ser mais útil para 

a área de avaliação de programas. Suas similitudes na área metodológica e seus esforços na 



 

busca de encontrar resultados confiáveis podem contribuir para garantir uma avaliação 

exitosa, válida e fidedigna. 

Para Fagundes e Moura (2009) a avaliação de uma política pública deve ser feita para 

dimensionar o sucesso ou fracasso de uma política. Deve-se também considerar que as 

políticas públicas apresentam dois aspectos: um objetivo, preocupado em gerar um produto 

físico, tangível e mensurável (alterações de índices), e outro subjetivo (mudanças de atitudes, 

comportamentos, opiniões). “Há ainda que considerar que os produtos de políticas públicas 

nem sempre revelam até que ponto os objetivos desejados foram ou não atingidos. São os 

impactos que permitem revelar tais produtos nas condições de vida da população. Nesse 

sentido, o impacto de uma política é uma medida do desempenho da ação pública” 

(FAGUNDES; MOURA, 2009, p. 98).  

As visões dos autores até então apresentadas convergem quanto à classificação de uma 

pesquisa avaliativa como sendo uma forma que necessariamente se vale da estrutura de 

metodologia científica. Conforme Contandriopoulos et al (1997, p.37): 

 

o procedimento que consiste em fazer um julgamento ex-post de uma dada 

intervenção usando métodos científicos. Mais precisamente, trata-se de analisar a 

pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e o rendimento de 

uma intervenção, assim como as relações existentes entre a intervenção e o contexto 

no qual ela se situa, geralmente com o objetivo de ajudar a tomada de decisões 

 

Para uma melhor compreensão de Contandriopoulos et al. (1997), ver Figura 04 

 

 
 

 

 

 

Figura 04 – A pesquisa avaliativa 

 

 
Fonte: Contandriopoulos et al. (1997). 

 



 

Vê-se que a pesquisa avaliativa se dá através de seis possibilidades de análise. No 

entanto, pontua-se que todas essas possibilidades de análise proposta pelos estudiosos devem 

limitar-se ao contexto em que se configura o término da política ou do programa. Ao tratar 

essa visão, observa-se que é desconsiderada qualquer intervenção avaliativa sob a perspectiva 

do planejamento e da comparação dos benefícios e efetividade antecipadamente, bem como 

não se leva em conta outra pesquisa avaliativa que pode ser dirigida ao processo de sua 

execução, enquanto o programa está em curso, reduzindo assim esse tipo de avaliação, 

denominada pelos autores como uma análise de implantação, também ao momento ex-post. 

Em uma postura descritiva, Dye (2005) discute o que os governos fazem como 

avaliação de política pública, e aquilo que eles deveriam fazer. A proposta evidencia as 

limitações de algumas ações do Governo em tentar limitar a importância dessa atividade 

acadêmico-profissional.  O Quadro 07 sinaliza para essa analise comparativa. 

 

Quadro 07 – Comparação entre o que o Governo faz e deveria fazer como avaliação 

 

O que os governos fazem O que os governos deveriam fazer 

Audição e reportagem. O mais comum tipo de 

revisão de programa envolve audiências e 

reportagens. Frequentemente, escrever 

reportagens anuais são previstas por programas 

de administradores. Mas depoimentos e 

reportagens de administradores não são meios 

muito objetivos de programas de avaliação.  

Antes e depois das comparações. Existem vários 

projetos comuns de pesquisa voltados à avaliação 

de programa. O mais comum é o antes e depois 

do estudo, com comparações de resultados na 

jurisdição dos dois times – um antes do programa 

ter sido implementado e o outro algum tempo 

depois. Usualmente, apenas o grupo-alvo é 

examinado.  

Visitas. Ocasionalmente, equipes de alto nível 

de administradores, experts consultores, 

legisladores ou várias combinações de pessoas 

decidirão visitar agências ou conduzir inspeções 

no campo. 

Projetada linha de tendência versus 
comparações com post programa. Uma melhor 
estimativa do que teria acontecido sem o 
programa podem ser feitas pela projeção do 
passado. Depois essas projeções podem ser 
comparadas com o que realmente aconteceu na 
sociedade antes do programa ter sido 
implementado. A diferença entre as projeções 
baseadas em tendências de antes do programas 
e a atual, post programa podem ser atribuídas a 
ele próprio. 

Medidas do programa. A busca pela 

quantificação de dados é uma constante pelas 

agências governamentais e geralmente cobrem 

medidas de saída política: o número de 

destinatários em vários programas de bem-estar, 

o número de pessoas em programas de formação 

de força de trabalho, o número de hospitais 

públicos mal avaliados, as toneladas de lixo 

coletadas, ou o número de alunos matriculados.  

Comparações entre as jurisdições com e sem 

programas. Outra avaliação comum é comparar 

indivíduos que têm participado do programa com 

os que não têm participado ou comparar com 

outras cidades, estados ou nações que têm 

programas com aqueles que não têm programas. 

Comparações são feitas, muitas vezes, após a 

finalização do programa.  

Comparação com normas profissionais.  Em Comparações entre grupos de controle e 



 

várias áreas da atividade governamental, 

associações de profissionais têm desenvolvido 

normas de excelência. Essas normas são 

geralmente expressadas como um nível desejado 

de produção. [...] Reais saídas do governo 

podem ser comparadas com saídas ideais. 

Embora, um exercício possa ser útil, ainda se 

concentra em saídas governo (outputs) e não 

sobre o impacto das atividades governamentais 

na condição alvo. 

experimental antes e depois da implementação do 

programa. O projeto de pesquisa clássico envolve 

o cuidado de selecionar e controlar grupos 

experimentais que são identificados em todos os 

sentidos, a aplicação da política para apenas o 

grupo experimental e a comparação de mudanças 

no grupo experimental e as mudanças no grupo de 

controle depois da aplicação da política.  

 Avaliação das queixas dos cidadãos. Mas nem 

todos os cidadãos voluntariamente fazem 

queixas ou comentários sobre programas 

governamentais. Críticas de programas de 

governo são auto-selecionadas, e eles raramente 

representam o público geral ou mesmo os grupos 

da meta dos programas governamentais. [...] 

Mas essas questões raramente testam a opinião 

pública. Para o programa não tem real impacto 

na vida dos participantes. 

Fonte: Criado a partir de Dye (2005). 

 

À medida que os mecanismos para proceder às avaliações carecem de uma sistemática 

metodológica torna-se mais complexa a sua adoção, no entanto Dye (2005) compara os dois 

eixos de ação, sem se posicionar diretamente sobre o que seria melhor. No entanto, em termos 

de pesquisa avaliativa, todas as informações podem ser validadas e incorporadas ao estudo 

avaliativo. Weiss (1997 apud Silva e Costa 2000) apresentam os propósitos gerais dos 

Estudos de Avaliação, conforme Quadro 08, a seguir. 

 

 

 

 

Quadro 08 – Estudos de avaliação 

 

Avaliação para o 

Processo 

Decisório 

 

Propósito 

Avaliação para 

Aprendizado 

Organizacional 

 

Propósito 

Ações corretivas 

no funcionamento 

do programa 

Descobrir durante o 

funcionamento do 

programa se mudanças 

precisam ser realizadas. 

Ter registro da 

história do 

programa 

Ter o registro histórico ou 

documental de um programa. 

Continuidade ou 

fim do programa 

Descobrir em que 

medida um programa 

está atingindo os seus 

objetivos pretendidos. 

Gerar feedback para 

Implementadores 

do programa 

Gerar feedback para aqueles 

que colocam o programa em 

funcionamento permitindo 

elementos para a reflexão 

sobre a prática (reflective 



 

practice) 

Teste de novas 

ideias 

Descobrir o sucesso de 

um novo programa ou 

componente do 

programa. 

Dar ênfase aos 

objetivos do 

programa 

Reforçar os objetivos a 

serem alcançados pelo 

programa para os que 

operam o programa. 

Escolha da melhor 

alternativa 

disponível 

Descobrir qual a melhor 

opção a seguir dentre 

alternativas disponíveis. 

Accountability e 

controle social 

sobre os programas 

Gerar relatórios de 

informação sobre o 

funcionamento do programa 

para usos públicos de 

controle social 

Financiamento do 

programa 

Decidir se o programa 

deve continuar a ser 

financiado 

Entender modos de 

intervenção social 

Adquirir conhecimento 

básico sobre os tipos de 

atividades que buscam 

mudar as condições sociais e 

o comportamento 

humano. 

Fonte: Weiss (1997) apud Silva e Costa (2000, p. 13). 

 

Ao observar o Quadro 08, pode-se pontuar que as pesquisas de avaliação convergem 

dentro de dois eixos contextuais. O primeiro está no processo decisório que carrega consigo a 

necessidade de uma racionalidade sistêmica quando se procede à avaliação de uma 

determinada intervenção governamental. Com tal postura as informações emergem como 

delineadoras de pontualidade no ato decisório do administrador público, seja pela 

continuidade ou não do programa, seja, pela possibilidade de seu realinhamento visando o 

aperfeiçoamento e a melhora dos resultados. 

Considerando o outro eixo, a pesquisa avaliativa tem a finalidade de gerar 

aprendizagem organizacional, que perpassa por processo de gestão de registros e histórico do 

programa governamental, pela compreensão de como a intervenção social acontece e 

finalmente pode ser uma fonte de retornos informacionais que leve os implementadores da 

política/programa à reflexão.  

Para Rossi, Lipsey e Freeman (2004) a avaliação de políticas públicas pode ser 

conceituada como sendo o uso de métodos da pesquisa social para investigar 

sistematicamente a efetividade de um programa de intervenção social na perspectiva de 

adaptar a política, o ambiente organizacional e seus respectivos desenhos de ação para 

melhorar as condições sociais do meio. Para dar suporte a essa conceitualização, Rossi, 

Lipsey e Freeman (2004) definem componentes que comporão o ato avaliativo: 

a) Aplicações de métodos da pesquisa social: trabalho de pesquisa social, 

através da busca pelo atendimento da validade, precisão das informações e 

interpretações sobre o programa. A adoção orientativa da postura 



 

epistemológica partirá do pesquisador e de seus propósitos, seja uma 

abordagem quantitativa, qualitativa ou uma combinação delas. 

b) A efetividade do programa social: todo programa busca a efetividade no 

contexto social. Assim busca-se julgar a qualidade do programa avaliado. 

Para proceder à avaliação os autores colocam a existência de cinco 

domínios: a necessidade do programa, o desenho do programa, a 

implementação e a entrega do serviço, os impactos ou produtos gerados e 

por último a sua eficiência. 

c) Adaptação do programa ao contexto político e organizacional: no processo 

avaliativo tem-se a necessidade de discutir com os chamados stakeholders 

(envolvidos no programa), ou seja, os agentes e atores envolvidos como co-

executores e beneficiários, pois deles emergirão informações relevantes para 

subsidiar a avaliação. Desse proposto, pondera-se que a pesquisa avaliativa 

perpassará por uma espécie de “negociação” na busca pelas informações e 

consequentemente compreensão total sobre o que se pretende avaliar. 

d) Informando a ação social: O objetivo também é que as informações oriundas 

da avaliação possam ser utilizadas ou não pelos decisores, em uma 

perspectiva de melhor realocamento dos investimentos. Isso vai passar por 

uma espécie de publicização para que dê suporte para rever o programa e 

análise do seu próprio conceito. O consenso é que seu resultado pode ser 

usado imediatamente ou sob uma perspectiva incremental de política. 

 

Ala-Harja e Helgason (2000) trazem um conceito de avaliação em que destacam 

elementos como a implementação, sendo a ênfase buscar informações utilizáveis e confiáveis, 

pois 

A avaliação de programa deve ser vista como mecanismo de melhoria no processo 

de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações aos governantes, 

sobre as quais eles possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre 

as políticas e os programas públicos. Não se destina a resolver ou substituir juízos 

subjetivos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos 

resultados de um dado programa — informação que pode ser utilizada para melhorar 

a concepção de um programa e sua implementação (ALA-HARJA; HELGASON, 

2000, p 5). 

 

A avaliação é, portanto, apresentada como uma realidade viva nas abordagens muito 

diferentes em que se tenham um fato avaliativo, afetando o significado e o método de 

avaliação e de suas atividades na pesquisa. Do Positivismo ao Construtivismo ou paradigma 

crítico, diferentes abordagens filosóficas sobre o papel da avaliação têm gerado uma alta 



 

diversificação na prática. Esses paradigmas surgem para definir quais os pressupostos teóricos 

que apoiarão a avaliação e a identificação de metodologias de avaliação mais adequadas em 

cada caso (IZQUIERDO, 2008). 

Dunn (2004 e 2008) traz uma relação entre avaliação e monitoramento da política e de 

sua performance, ou seja, seria uma situação em que a gestão do programa tivesse 

mecanismos informacionais sobre os resultados do programa. Assim o autor acaba trazendo as 

duas instâncias da administração pública como sendo única, pois para o mesmo é uma 

atividade em que há a identificação dos fatos e atribuição de valor a isso. No entanto, vale 

destacar que conforme lembra Roche (2002), o monitoramento é uma atividade específica, ou 

seja, ela trata a pontualidade do programa, carregando um contexto de descrição do que 

acontece, de maneira que suas informações podem servir para uma pesquisa avaliativa. Soma-

se a isso a vertente do que estabelece Draibe (2001) ao tratar que a avaliação busca novos 

conhecimentos através da aplicação do método científico.  

O monitoramento é feito durante a implementação do programa, portanto há a 

necessidade de se tê-lo em operação durante a implementação do programa governamental. Já 

a pesquisa de avaliação pode ser feita antes da implementação do programa, durante a sua 

execução e na busca da identificação dos seus efeitos e impactos, pode ser feito após a 

finalização da intervenção governamental. Assim, uma avaliação de política pode vislumbrar 

o longo e o médio prazo sobre uma prerrogativa de construir espaços de reflexão para as 

decisões, ficando o monitoramente apenas para o ato de curto prazo (ROCHE, 2002; COHEN 

; FRANCO, 1998). 

A postura adotada pelos pesquisadores que lidam com avaliação de políticas públicas 

deve buscar o desenvolvimento de uma postura crítica. Neste sentido, deve-se proceder à 

avaliação com clareza, profundidade e abrangência dentro de um contexto em que a ética é 

resguardada (RIOS, 1998). Mokate (2002) traz um elemento preponderante sobre avaliação, 

colocando-a em uma esfera superior no universo das políticas públicas, ao discorrer que uma 

das características mais importantes da mesma deve ser sua integração a todo o ciclo de 

gestão programática, desenvolvendo-se simultaneamente a ele, desde o momento inicial da 

identificação do problema, fugindo assim do foco que traduz a avaliação como uma 

intervenção finalística colhendo informações e fazendo julgamento apenas dos resultados 

provenientes do fim da política pública.  Bozzi (2001) discute que a avaliação de política 

pública apresenta tanto funções políticas, técnicas e simbólicas. Assim, uma agenda de 

avaliação governamental pode propiciar fortalecer e institucionalizar a democracia. Com isso, 

a avaliação possibilita, 



 

 

Establecer claramente los varios niveles de responsabilidades de los funcionarios 

públicos y su obligación de dar cuenta de sus acciones (accountability); • garantizar 

una gestión más transparente y generar información sobre la eficiencia del uso de 

recursos; • motivar a los empleados públicos a dar prioridad a la perspectiva del 

ciudadano y del usuario del servicio en el diseño de programas y servicios, y en el 

diseño de los instrumentos para evaluarlos; • mejorar la calidad en los servicios 

prestados por el sector público, lo cual incide directamente en los dos pilares de una 

política de desarrollo: el bienestar de la población y la competitividad del sector 

productivo; • mejorar la coordinación entre organizaciones públicas que trabajan en 

los distintos niveles del aparato público; • mejorar la productividad del sector 

público, legitimando a los ojos de los usuarios y ciudadanos la provisión 

gubernamental de bienes públicos (BOZZI, 2001, p. 34). 

 

Antes de avançar nas discussões e tentar estabelecer uma classificação dos tipos de 

avaliação de políticas públicas, vale distinguir aqui o que o Khakee (2003) define como 

evolução da pesquisa de avaliação de políticas públicas, como sendo a materialização de seu 

arcabouço metodológico. Para esse mesmo autor, ao longo das últimas décadas, tem-se a 

definição clara de quatro gerações (abordagens), conforme explicitadas no Quadro 09. 

 

Quadro 09- Evolução das abordagens da avaliação de política pública 

 

Geração Características 

Primeira 

geração 

A primeira geração de avaliação, é denominada de "geração de medição”, correspondia 

ao período em que o uso extensivo de vários tipos de medidas foi feito, a fim de avaliar 

o desempenho escolar das crianças determinando sua progressão e medir o impacto real 

dos recursos que foram utilizados nas escolas. Assim, nas avaliações iniciais do 

programa de política, as medições foram consideradas cruciais.  No entanto, houve uma 

realização gradual entre os pesquisadores, bem como profissionais que estes métodos de 

medição não eram suficientes. 

Segunda 

geração 

A segunda geração de métodos de avaliação predominou entre os anos 1930 e 1950, 

envolveu medições. Estes passaram a ser utilizados em várias áreas políticas além da 

educação incluindo o desenvolvimento urbano e regional. Havia uma falta de vontade 

em comprometer recursos para o desenvolvimento de avaliações, a longo prazo. Assim, 

tornou-se ainda mais evidente que houve uma necessidade de julgar o desenvolvimento 

com a ajuda de padrões externos, e isso se dera através de descrições. Mas, se a pesquisa 

avaliativa tivesse de ser realizada no contexto científico, a mesma deveria ser realizada, 

essas normas tiveram de ser isentas de valores. A demanda para o julgamento na 

avaliação levou a um grande número de avaliações e a incorporação de normas externas 

em graus variados. 

Terceira 

Geração 

A terceira geração de métodos de avaliação adquiriu considerável inspiração de pesquisa 

científica e os métodos que entraram em prática no momento quando os organismos 

públicos, sob a pressão da ideologia neoliberal, cada vez mais revertidos para o mercado 

de técnicas de gestão na elaboração de políticas. O avaliador passa a exercer 

julgamentos das políticas. 

Quarta 

geração 

A quarta geração de métodos de avaliação foi desenvolvida como uma reação ao 

paradigma positivista dominante. Diversas abordagens, incluindo a abordagem sensível 

naturalista (Guba e Lincoln, 1989), o modelo multiplist (Cook, 1985) e a abordagem de 

design (Bobrow e Dryzek, 1987), assumiram o desafio pós-positivista da avaliação 

participativa interativa.  

Fonte: Criado a partir de Khakee (2003) e Guba e Lincoln (1989). 



 

  

A forma como a pesquisa de avaliação era desenhada (e ainda o é) e implementada 

estava diretamente associada ao modus operandi expresso nas posturas epistemológicas e 

consequentemente nas respectivas escolhas metodológicas dos avaliadores, não 

desconsiderando as suas reais finalidades, pois conforme se vislumbra no Quadro 09 saiu-se 

de um cenário em que se discutia a medição quantitativa e suas relações através de testes com 

o impacto, para nos dias atuais, uma avaliação composta por constructos interpretativos, 

suportados pelo que Khakee (2003) denomina de participação interativa entre os envolvidos 

na busca pela elucidação dos objetivos da avaliação da política. 

Cohen e Franco (2008) discutem que as relações entre a avaliação e pesquisa são 

estreitas, já que se supõe a utilização de um conjunto de modelos, instrumentos e técnicas que 

constituem a denominada de metodologia da pesquisa nas ciências sociais. Para tentar 

delinear melhor a definição, apresenta-se o Quadro 10, que traça um comparativo entre a 

pesquisa científica e a avaliação (tipo de pesquisa). 

 

Quadro 10 – Elementos de distinção entre a pesquisa e a avaliação (como tipo de pesquisa) 

 

Recorte Pesquisa Avaliação 

Quanto ao 

objeto 

Pode ser básica ou aplicada, se persegue um 

fim puramente cognitivo, seja incrementando 

o conhecimento ou proporcionando 

conhecimento para modificar a realidade. 

Tipo de pesquisa aplicada que se 

utiliza de metodologias e técnicas 

próprias como a análise de custo-

benefício e a análise de custo-

efetividade. 

Quanto à 

natureza 

Aplicação de métodos empíricos ou de 

pesquisas cientificas à avaliação de 

programas para se chegar a afirmações 

causais e logicamente defensáveis, sobre a 

eficácia dos mesmos, ou seja, a pesquisa 

avaliativa pode ser considerada um 

subconjunto mais geral da avaliação. 

Considerada um ramo da ciência, ou 

como alguns autores afirmam a 

aplicação de uma metodologia da 

pesquisa. 

Explicação 

científica e 

diagnóstico 

O propósito fundamental da pesquisa 

cientifica é incrementar conhecimento deve–

se incluir no modelo explicativo todas as 

dimensões e variáveis que permitam explicar 

o fenômeno que está se estudando. 

Na avaliação se pretende apenas a 

alocação ótima dos recursos 

disponíveis para a qual deve contar 

com um modelo teórico-causal que 

distinga entre as variáveis que 

operam como parâmetro do projeto e 

as que constituem elementos da ação 

transformadora. 

Fonte: Desenvolvido a partir de Cohen e Franco (2008). 

 

Para Contandriopoulos et al. (1997) a avaliação pode ser dividida em três tipos a 

priore, primeiramente define-se a avaliação normativa como aquela que consiste em fazer um 

julgamento sobre uma dada intervenção (ação governamental, como um programa ou 



 

política), comparando os recursos empregados e sua organização com os resultados 

alcançados e, sua base analítica são as normas e os critérios estabelecidos. Já a pesquisa 

avaliativa, como já definida usa de critérios científicos à luz de analisar a pertinência, os 

fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e o próprio rendimento do programa nos 

beneficiários.  

Para Meny e Thoenig (1992) a avaliação implica julgamento, este deve resultar de 

observações concretas baseadas em normas ou valores, os mais objetivos possíveis. Assim, 

avaliar uma política pública é apreciar os efeitos atribuídos a uma intervenção governamental 

em um campo específico da vida social e do entorno físico. Nesse bojo a avaliação é, 

portanto, um caminho, um modo de raciocínio assumido pelo analista: a apreciação sistêmica 

sobre a base de métodos científicos, da eficácia, e dos efeitos reais, previstos ou não, buscados 

ou não nas políticas públicas. Os autores propõem que dependendo dos processos avaliativos 

e dos objetivos finalísticos da mesma, o avaliador apresentará determinados comportamentos 

e atitudes, que vão desde uma postura descritiva até a experimental, conforme Quadro 11, a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Comportamentos e atitudes do avaliador 

 

Atitudes/ 

Comportamentos 
Conceito 

 

Descritiva 

Seu objetivo é realizar um inventário dos efeitos de uma intervenção 

pública. Não foca buscar relações de causa e efeito, sua prática remete-se a 

descrição exaustiva.  

Clínica 

A postura do avaliador é subsidiada na ida ao campo, em parâmetros 

relacionados com os objetivos da política pública. Identificar as metas pré-

determinadas e os resultados alcançados analisando as causas dessas 

possíveis diferenças. Funciona como um avaliador médico, pois tem a 

finalidade de diagnosticar.  

 

Normativa 

Essa atitude vai além da clínica, pois a avaliação da política pública 

perpassa por indicadores determinados pela responsável. A análise precede 

a própria implementação da política.  

Experimental 

É uma forma de avaliação mais completa e complexa, pois compreende a 

política pública como uma ciência. Nesse contexto, foca-se à busca pelas 

relações estáveis de causalidade entre o conteúdo de uma determinada 

política pública e os efeitos sobre o contexto. Tenta relacionar variáveis 

dependentes e independentes. 



 

Fonte: Adaptado de Meny e Thoenig (1992). 

 

A proposta de Meny e Thoenig (1992) no quadro supracitado enfoca o comportamento 

do avaliador diante de suas finalidades e objetivos a serem buscados. Desde um 

comportamento descritivo em que se busca uma descrição neutra sem aferições ou discussões 

por parte do condutor da avaliação, passando pela postura normativa em que se coloca a 

comparação entre os objetivos da política e a sua operacionalização no campo e do outro lado 

a experimental, que como os autores observam é a mais completa, pois de fato a ênfase é a 

identificação das relações de causa e efeito da ação governamental.  

De uma forma geral a avaliação de políticas e de programas possui três objetivos 

macros que conforme trata Carvalho (2000) não necessariamente são excludentes, ou seja, 

cada objetivo tem em seu conteúdo uma finalidade que perpassa naturalmente por um 

conjunto de ações e atividades que o avaliador adotará para conduzi-la, as quais sejam: 

1) Objetivos científicos: ampliar o saber, produzir novo conhecimento. 

2) Objetivos políticos: identificar dimensões estratégicas para a ação política. 

3) Objetivos operativos: Conhecer para intervir na própria política ou em políticas 

semelhantes, corrigir, melhorar o desempenho, planejar novas etapas, ampliar, 

estender, multiplicar, reduzir, replicar e/ou excluir. 

 

Para Carvalho et al. (2000) avaliação de política é um processo que permite 

compreender de forma contextualizada, com uma visão global do objeto avaliado e não 

apenas um momento de diagnóstico, de maneira a identificar todas as dimensões e 

implicações da política estudada, ponderando no processo avaliativo os elementos sociais e 

políticos (conceitual, metodológico e operacional) envolvidos na formulação e implementação 

de uma política setorial dada, e, simultaneamente, busca identificar as consequências dessa 

mesma política.  

Os autores avançam considerando que a avaliação possui duplo objetivo, o primeiro é 

o do autoconhecimento e o segundo é o da formulação de subsídios. Para o primeiro objetivo 

deve-se tentar desenvolver uma melhoria informacional sobre os processos e resultados 

alcançados, envolvendo os formuladores e executores. Já o segundo objetivo está posto como 

um elemento que emerge da avaliação que tem por finalidade a tomada de decisão, além claro 

de possibilitar controle social e ajustes a reformulação das ações da política avaliada.  

Nesse caminhar conceitual a avaliação de política pública para Carvalho (2000, p. 67) 

apresenta quatro características básicas: 



 

a) É um processo contínuo e permanente que abarca o projeto na sua concepção, 

implementação e resultados; 

b) É um processo que embasa a tomada de decisão política quanto aos propósitos, 

processos de ação e alocação de recursos; 

c) É um processo de aprendizagem social, ou seja, deve-se permitir aos envolvidos no 

programa governamental a apropriação reflexiva da ação; 

d) É um exercício de controle social, aberta e transparente, em que pese a possibilidade 

de uma construção coletiva, qualificando as reivindicações e as opiniões dos usuários 

e da comunidade.   

 

Alguns estudos como o de Chen (1990 apud SILVA 2001) propuseram a compreensão 

da avaliação a partir da teoria do programa, não como uma das teorias sociais, mas como um 

complexo de princípios, pressupostos e proposições que guiam a ação social, na expectativa 

de que se possa sistematicamente tentar explicar, através do contexto e das interações sociais 

todo o emaranhado de ações adotadas pelo governo para atingir os objetivos do programa 

governamental. A teoria do programa deve especificar tudo o que deve ser feito para alcançar 

os objetivos desejados, quais são os impactos que podem ser antecipados e como isso se 

produz. 

Chen (1990 apud  SILVA, 2001) ainda traz uma discussão em que existem dois tipos 

de teoria que explicam o programa, a primeira é denominada de teorias causais (descritivas) 

que têm como objetivo maior explicar as relações entre a intervenção, a implementação e os 

resultados, já a segunda é a teoria normativa (prescritiva) que tem seu foco apensada para 

definição de imagem-objetivo, ou seja, como devem ser as intervenções, o processo de 

implementação de um dado programa e os resultados. No cerne de uma avaliação, ambas as 

teorias podem e devem ser adotadas para que conjuntamente consigam extrair elementos para 

julgamentos.  

Rowan (2000) avança e discute que o modelo lógico deve ser entendido como um 

grande desenho em que se apresenta visualmente como um programa deve ser implementado 

e quais deveriam ser os resultados esperados. A ideia é a de que no processo de desenho do 

esquema teórico-explicativo deverá emergir construções implícitas e explícitas no contexto da 

política avaliada, mostrando todos os insumos, processos e ações envolvidas, bem como as 

relações institucionais e interpessoais concernentes ao desenho inicial da política. Isto feito, se 

pode proporcionar a explicação dos mecanismos implicados à construção de um programa 

governamental. Meny e Thoenig (1992) definem como a teoria da Mudança (da realidade 



 

social onde o programa governamental está direcionado). Para Dunn (2008) os modelos 

teóricos dos programas governamentais são representações que servem para os analistas terem 

base antes de implementar qualquer ação.  

 

2.2.1 Entendendo as tipologias de avaliação de política pública 

 

Existe certa disfunção conceitual nas formas como os pesquisadores e/ou avaliadores 

qualificam as avaliações de políticas. Em especial, quando não se definem claramente os 

critérios em que pode se validar essa classificação. No campo da avaliação de uma 

determinada política pública, Arretche (2001) afirma que se deve distinguir entre avaliação 

política e análise de políticas públicas, pois cada uma destas abordagens avaliativas utiliza 

diferentes instrumentos, bem como formas distintas de operacionalizar a avaliação que 

pressupõem conclusões de diferentes naturezas.  

Na avaliação política a análise busca explicar o critério (ou critérios) que embasam 

determinada política; isto é, buscam entender as razões que a tornam preferível a qualquer 

outra. Ela se preocupa em explanar o caráter político do processo decisório que influenciou na 

adoção de uma determinada política, seus valores, suas características, sua filosofia política. 

Em suma, a avaliação política necessita da operacionalização concreta da política ou da 

implementação de um programa social concreto para, a partir dele, examinar “os pressupostos 

e fundamentos políticos de um determinado curso de ação pública” (ARRETCHE, 2007, p. 

30). 

Já a análise de políticas públicas consiste no exame do arranjo institucional e dos 

traços constitutivos do programa. Essa ponderação busca reconstituir as diversas 

características que a política pública pode assumir (possibilidades de desenho institucional, as 

formas de relação entre setor público e setor privado, formas de financiamento, modalidades 

de prestação de serviços, etc.) com o intuito de dar sentido às ações do Estado.  

Apesar da análise de uma política pública poder atribuir a um determinado desenho 

institucional alguns resultados previsíveis, apenas a avaliação desta política poderá 

estabelecer uma relação de causalidade (ou mesmo uma correlação) entre um determinado 

programa e seus resultados. Logo, este trabalho se debruça sobre a avaliação de políticas ou 

programas sociais, deixando para os sociólogos e cientistas sociais a tarefa da análise política.  

Faria (2007) em uma tentativa de classificar a avaliação de política tratou-a sobre uma 

construção multidimensional. Para um primeiro momento tem-se a dimensão metodológica 

cuja função é a combinação e comparação de dados de desempenho com os objetivos 



 

desenhados. A segunda dimensão é conceituada como finalidade Para o autor, a avaliação 

responde a questões concernentes a eficácia/efetividade dos programas, cabendo a avaliação o 

ato de julgar e informar. A última dimensão refere-se ao papel dessa avaliação que seu 

entendimento e aplicação convergem como uma necessidade formativa em que o que se deve 

enfocar é a busca pela correção e confirmação de rumos.   

Independente da classificação da avaliação, a mesma pode desempenhar alguns papéis, 

conforme apresentados a seguir a partir da leitura de Cohen e Franco (1998), Cohen e Franco 

(2008), Draibe (2001), Subirats (1994), Bozzi (2001) e Thoenig (2000): 

a) Possibilita a comparação entre proposta objetivada com o programa e os resultados 

alcançados pela administração; 

b) Independente do tipo de avaliação adotada, bem como de quem a contrata, a mesma 

pode fornece informações para a tomada de decisão, reordenando e reorientando a aplicação 

dos recursos e esforços organizacionais;  

c) Se compreendida como uma ferramenta orientativa da prática gerencial pode ser 

utilizada como um elemento do planejamento público, na perspectiva de diagnóstico de 

maneira a fomentar ações ratificadoras e se for o caso, retificadoras quanto ao processo, 

melhorias dos resultados e ampliação dos mesmos, ou seja, está num contexto da gestão 

estratégica como um ferramental crítico;  

d) Pode, circunstancialmente, possibilitar o acompanhamento da sociedade sobre os 

gastos públicos, bem como julgar a “qualidade” do uso daqueles; 

e) Serve também como uma estrutura complexa informacional em que ao mesmo 

tempo pode legitimar a instituição que coordena a política e, dependendo de seu desempenho, 

gerar diversas idiossincrasias, culminando com uma leitura degenerativa do Estado;  

f) Estabelece claramente as responsabilidades dos executores dos programas 

governamentais; 

g) Fomenta a democratização da gestão e um exercício mais racional do controle do 

gasto público. 

Para Dunn (2008) existem três abordagens de avaliação. Conforme expressa no 

Quadro 12, tem-se ao longo das avaliações posturas diferentes adotadas pelos pesquisadores. 

 

Quadro 12 – Abordagens de avaliação de políticas públicas 

 

Abordagem Objetivo Pressupostos 

Pseudoavaliação 

Uso de métodos descritivos para produzir 

informações válidas e confiáveis sobre os 

produtos da política.  

Medidas     de valor       são 

auto evidentes ou 

incontroversas. 



 

Avaliação Formal 

Uso de métodos descritivos para produzir 

informações válidas e confiáveis sobre os 

produtos da política que têm sido formalmente 

anunciados como objetivos da política. 

Metas e objetivos 

formalmente anunciados 

pelos decisores políticos e os 

administradores são as 

medidas adequadas de valor 

ou de valor. 

Avaliação 

decisional teórica  

Uso de métodos descritivos para produzir 

informações válidas e confiáveis sobre os 

produtos da política que estão explicitamente 

valorados pelos múltiplos stakeholders. 

Anúncio formalmente, bem 

como metas e objetivos 

latentes dos interessados, que 

são medidas adequadas de 

valor.  

Fonte: Adaptado de Dunn (2008, p. 355). 

 

Constata-se que as abordagens descritas anteriormente têm como base a visão da 

avaliação como uma atividade total, com objetivos distintos e formas de administração que 

dependem de sua finalidade. Avançando nesta perspectiva, observa-se que devem ser levados 

em consideração outros critérios para poder identificar as tipologias de avaliação. Conforme 

observam Viladomiu e Rossel (1998) a avaliação de política pública deve considerar no 

mínimo três conteúdos: o planejamento da política e da atuação do governo; o conteúdo que 

pode ser avaliado é a proposta de funcionamento e os mecanismos de gestão do programa, e 

por último, pode ser enfatizado os resultados e impactos provenientes exclusivamente pela 

ação estatal.  

Para Stephanou (2005) a avaliação de políticas deve ser vista sob dois enfoques: 

centrado no funcionamento e centrado nos resultados. Assim, quando se fala dos aspectos da 

funcionalidade na avaliação do programa quer tornar analítico os próprios mecanismos de 

funcionamento do programa, os processos envolvidos, as linhas causais, de maneira a dar 

suporte a uma visualização à operacionalização do programa. Já o enfoque nos resultados está 

calcado nos produtos esperados junto aos beneficiários e ao identificar os não alcançados, 

deve-se buscar respostas no processo de implementação. Visando esclarecer as possibilidades 

de classificação das formas de avaliação de políticas, serão apresentados nas próximas seções 

alguns critérios: tempo em que a avaliação ocorre, a finalidade, perspectiva do avaliador e 

outros tratados pela literatura especializada como meio para compreender a postura, a forma e 

a gestão das ações avaliativas. 

 

2.2.1.1 Critério timing  

 

Para Rossi, Lipsey e Freeman (2004) a relação entre os diferentes tipos de avaliação 

acaba por definir uma hierarquia de avaliação cuja estruturação tem implicações e 



 

questionamentos (categorias) específicos. Para visualizar os tipos de avaliação proposta por 

esses autores ver Figura 05: 

 

Figura 05- Hierarquia da avaliação de programas governamentais. 

 

  
              Fonte: Rossi, Lipsey e Freeman (2004, p. 80). 

 

Depreende-se que o critério adotado está enquadrado no momento em que se pretende 

avaliar o programa, ou seja, o que alguns autores denominam de timing de avaliação onde a 

ênfase é o status do programa no momento em que se executa a avaliação propriamente dita. 

Se ainda estiver na perspectiva do desenho, a quem atingir suas funcionalidades, disposição 

de recursos, tem-se a avaliação da necessidade do programa. Subindo na hierarquia, deve-se 

dispor do que Meny e Thoenig (1992) denominam de teoria da mudança, ou seja, a que veio 

essa política, o que ela proporcionará ao meio social diretamente ou indiretamente. O terceiro 

momento seria discutir a própria implementação do programa e seu processo em si, 

destacando quais elementos estão corroborando para o melhor desenvolvimento e quais 

devem ser extirpados ou reavaliados.  

O quarto momento da avaliação proposta no modelo dos autores é a avaliação dos 

impactos e produtos do programa. Neste contexto não há diferenciação entre efeito e impacto, 

mas para os estudiosos são os resultados alcançados na ação governamental e quais suas 

consequências para os respectivos públicos alvo do programa. Por último, destaca-se a 

avaliação de custo e eficiência que tangencia a forma de identificar quantitativamente os 

investimentos nos insumos (inputs) e os resultados proporcionados por tais recursos.  

Para Stephanou (2005) existem basicamente dois enfoques de análise na avaliação de 

políticas públicas: o primeiro refere-se ao funcionamento do programa e o segundo enfatiza o 

resultados da ação governamental. Feita essa separação o autor apresenta quatro tipologias 



 

clássicas de avaliação definido-as como avaliação da efetividade, eficácia, eficiência e de 

impacto. A avaliação tem sido usualmente classificada em função do seu timing, de maneira 

que se considera como base analítica o antes, durante ou depois da implementação da política 

ou programa.  Seguidamente pondera-se a posição do avaliador em relação ao objeto avaliado 

(interna, externa ou semi-independente) e por fim, a natureza do programa ou política 

avaliada (resultados, insumos, processos e seu contexto) (COTTA, 2001).  

Para Cohen e Franco (2008), Izquierdo (2008), Fischer et al. (2007) e Draibe (2001) a 

avaliação ainda pode ser enquadrada em face do momento em que a política se encontra, se 

materializando como ex ante, durante e ex post, conforme Quadro 13 a seguir: 

 

 

 

 

 

Quadro 13 – Classificação da avaliação quanto ao momento (timing) 

 

Momento da 

Política/programa 
Características do tipo de avaliação 

Ex- ante 

Tipo de avaliação realizada antes do começo de um programa, com o 

objetivo maior de dar suporte à decisão de implementar ou não o 

programa, e ordenar os vários projetos segundo sua eficiência para 

alcançar os objetivos determinados pela administração. O elemento 

central da avaliação ex-ante é o diagnóstico, que auxilia na alocação 

dos recursos disponíveis de acordo com os objetivos propostos. Para os 

autores esta avaliação pode se valer de técnicas como a Análise Custo-

Benefício e Análise Custo-Efetividade. A base é a possibilidade de 

proporcionar critérios racionais para uma decisão qualitativa crucial. 

Durante (avaliação da 

gestão) 

Tipo de avaliação realizada durante a implementação dos programas 

governamentais, identifica como vem sendo executada, compara com 

as metas estabelecidas, recursos e disposição dos órgãos em gestores. 

Analisa desde o sistema logístico (entrega do produto do programa), 

sistema de comunicação (captação de beneficiários) até os meios de 

monitoramento adotados para geração e tratamento das informações.  

Ex-post 

Esse tipo de avaliação é realizada durante a execução de um programa 

ou ao seu final, quando as decisões são baseadas nos resultados 

alcançados. Neste tipo de avaliação julga-se, quando um programa está 

em execução, se ele deve continuar ou não, com base nos resultados 

obtidos até o momento e, se a resposta for positiva, se deve manter a 

formulação original ou sofrer modificações. Quando o programa já foi 

concluído, julga-se a pertinência do uso futuro da experiência, ou seja, 

se o mesmo tipo de programa deve ser implementado novamente ou 

não. A avaliação ex-post é a mais desenvolvida metodologicamente e a 

que tem tido maior aplicação.  

Fonte: Elaborado a partir de Aguilar e Ander-Egg (1994), Cohen e Franco (2008), Izquierdo (2008), 

Lobo (2007), Draibe (2001) e Fischer et al. (2007).  



 

 

Cozby (2003) comenta que os estudos de avaliação de necessidades questionam se de 

fato existem problemas merecedores de atenção na população-alvo, e fazem um levantamento 

para identificarem quais são estas demandas. Desta forma, uma vez estabelecidas as 

necessidades da população-alvo, podem-se planejar programas voltados para saná-las.  

Logo, o tipo de avaliação ex- ante consiste no levantamento das necessidades que irão 

orientar a formulação e o desenvolvimento do programa, incluindo definição de seus 

objetivos, formas de aplicação, caracterização dos beneficiários e suas necessidades. Faria 

(2007) lembra que este tipo de avaliação é formulado antes da elaboração do programa.  

A função deste tipo de avaliação é verificar o que os destinatários da política pública 

precisam, evitando, desta forma, a realização de um programa que não esteja adequado à 

necessidade daquela população. Este tipo de pesquisa é de extrema relevância, pois implica 

direcionar o gasto público, aplicando-o nas áreas prioritárias, segundo a comunidade, evitando 

o desperdício de dinheiro público com programas irrelevantes para aquele momento. 

Depois de planejado e implementado o programa social, vê-se a necessidade de 

realizar um novo tipo de avaliação, a ex-post. Neste momento, o que se pretende é comparar 

os objetivos do programa aos resultados alcançados, para verificar se os objetivos propostos 

foram obtidos. Essa avaliação pode ser realizada com o intuito de investigar e contrapor se as 

metas propostas foram cumpridas, mas, em alguns casos, pode-se avaliar também se os 

instrumentos previstos pela avaliação de uma política foram efetivamente empregados. Isso 

consiste em examinar os meios, os processos, a realidade concreta (instrumental e material), 

sua adequação e coerência para a operacionalização do programa em questão. 

Neste instante a ex-post classifica-se quanto ao timing da avaliação e quanto ao seu 

foco, a exemplo do que Faria (2005) argumenta ao apresentar que a eficácia é uma dimensão 

do processo de desenvolvimento e implementação de um programa. Ainda para Faria (2005) o 

papel deste tipo de avaliação é buscar o aprimoramento do programa durante o processo de 

sua elaboração; isto é, pode ser usada para testar, rever e redefinir o programa de forma global 

ou em seus diversos componentes. Neste mesmo direcionamento, Cohen e Franco (2008) 

propõem que existem, duas possibilidades de decisão no universo da avaliação ex-post, cuja 

explicitação está disposta nas Figuras 06 e 07, a seguir. 

 

Figura 06 - Diagrama de decisão na avaliação ex-post no caso de projetos em andamentos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Cohen e Franco (2008, p. 110). 

 

Analisando a Figura 06, depreende-se que as decisões podem ser tomadas em tempo 

real dentro dos aspectos que envolvem a própria execução do programa, sejam elas decisões 

de cunho qualitativo ou quantitativo. Não obstante, assevera-se que ainda em processo o 

gestor pode optar por alterar o caminho da ação governamental ou não, de maneira que suas 

decisões ainda podem conceber alterações na eficiência operacional e, por conseguinte até 

alterar o status dos impactos gerados aos beneficiários, em que necessariamente requererá um 

esforço mais concentrado de quem gere a estrutura administrativa e operacional do programa.  

 

Figura 07 - Diagrama de decisão na avaliação ex-post no caso de projetos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Cohen e Franco (2008, p.110). 

 

Quanto às possibilidades de decisão no programa governamental como está proposta 

na Figura 07, observa-se claramente que não há o que ser alterado no processo gestionário do 

programa, em nenhum dos universos “decisionais”, nem o qualitativo e nem o quantitativo. 

No entanto, a administração pública pode se valer de leituras para decisões que envolvam uma 

reflexão sobre o conteúdo do programa de maneira a avaliar os impactos gerados pela 

intervenção, e, em seguida, proceder aos redesenhos necessários seja mudando a programação 

 



 

da política no universo quantitativo ou discutir qualitativamente as possibilidades de 

implementar outros projetos com objetivos similares. Ou seja, aqui as decisões passam 

representativamente pelos resultados/impactos do programa, tendo em vista que o mesmo já 

se encerrou. 

Nesse sentido, Perez (2007) argumenta que a avaliação processual (aqui compreendida 

como a que acontece durante a execução do programa) é uma atividade bastante promissora já 

que representa a possibilidade de monitoração dos processos responsáveis pela produção do 

efeito esperado pelo programa, implicando alteração da dinâmica do curso das decisões e 

atividade-meio. 

O conceito de processo de implementação não possui consenso na literatura. Todavia 

Perez (2007, p. 66) afirma que enquanto alguns autores conceituam o processo de 

implementação como sendo “todo o processo iniciado com o estabelecimento da política até o 

seu impacto”, outros estudiosos afirmam que a implementação não se confunde com o 

resultado (produto), sendo basicamente “um processo de uma série de decisões e de ações 

postas pela autoridade legislativa central”. 

Na visão de Arretche (2007) o papel do avaliador na avaliação de processos é o de 

estabelecer uma equação entre as metas propostas pelo programa e as metas alcançadas, e a 

partir destas informações concluir pelo sucesso ou fracasso da política. 

Para Faria (2007) neste tipo de pesquisa a essência do trabalho do avaliador é de 

acompanhar, observar e testar o desempenho do programa para aprimorá-lo. “Este 

acompanhamento inclui o diagnóstico das eventuais falhas dos instrumentos, procedimentos, 

conteúdos e métodos, bem como da adequação ao público-alvo e do impacto do programa, 

aumentando sua adequação aos seus objetivos e metas” (FARIA, 2007, p. 45). Isto é, este tipo 

de avaliação se concentra nos aspectos intrínsecos ao programa com o intuito de incrementá-

lo e aperfeiçoar seus resultados. 

Este tipo de avaliação é a mais usual no contexto das políticas públicas, pois é menos 

custosa e mais factível. Todavia, sua maior dificuldade é garantir à confiabilidade das 

informações obtidas acerca do funcionamento concreto do programa sob análise. Para tanto, a 

realização de pesquisas de campo para aferir e reconstituir o processo de implantação e 

implementação da política são soluções válidas (para alguns casos). 

 

2.2.1.2 Critério quanto à perspectiva do avaliador  

 



 

Discutindo a questão da perspectiva da avaliação, pode-se destacar sob qual olhar 

(conjunto de escolhas teórico-metodológicas) pretende-se proceder à avaliação. Para os 

autores Cunha (2006) e Cohen e Franco (1998), essa forma de classificar avaliação, passa pela 

adoção da perspectiva investigativa que busca identificar a eficiência, eficácia, efetividade 

(impactos e efeitos) da política ou do programa que está evidenciada como objeto de estudo. 

Dunn (2008) apresenta um conjunto de critérios para a avaliação, conforme Quadro 14, a 

seguir. 

Quadro 14 – Critérios para avaliação de políticas públicas 

 

Critério Questão-chave 

Efetividade O resultado avaliado foi o alcançado 

Eficiência Quanto esforço foi requerido para alcançar o resultado avaliado 

Adequação Em que extensão os resultados alcançados resolvem o problema 

Equidade 
Os custos e benefícios foram distribuídos equitativamente entre os 

diferentes grupos 

Resposta 
Os produtos alcançados satisfazem as necessidades, preferências ou 

valores de grupos particulares  

Adequação (sentido 

de correção) 

Os resultados alcançados são realmente dignos e valiosos  

    Fonte: Adaptado de Dunn (2008, p. 354). 

 

Percebe-se que o foco dado pelo autor no Quadro 14 é acrescido de elementos como a 

adequação e equidade. Nesse sentido, a construção no processo avaliativo de um programa ou 

de uma política passaria por uma identificação em que necessariamente os benefícios dela 

fossem o objeto maior do desenho da avaliação. Outro autor, Mokate (1999) elenca uma 

forma de classificação que também perpassa pela eficiência, eficácia e equidade e 

diferentemente de Dunn (2008) observa avaliação do tipo eficácia. O critério-resposta pode 

ser tratado a partir de estudos que vislumbrem a adequação (extensão e capilaridade do 

programa) e adequação no sentido da qualidade dos resultados. Os critérios de classificação 

da pesquisa avaliativa a serem descritos serão: da eficácia/efetividade, da eficiência e da 

participação. 

Cunha (2006) avança e confirma que as avaliações podem ser classificadas de acordo 

com critérios, podendo ser externa (conduzidas por membros externos ao programa), interna 

(conduzida pela administração), mista (mix da interna e externa, com a finalidade de que os 

avaliadores externos se aproximem mais dos usuários) e, por fim, a avaliação participativa, 

denominada como aquela em que se prevê a participação dos beneficiários nas ações, no 

planejamento, na programação, execução e avaliação dos programas.  

 



 

a) Avaliação da Eficácia e Efetividade (impactos/efeitos) 

 

Com o programa já concluído busca-se avaliar os resultados e impactos alcançados na 

população-alvo. Nesse sentido, a avaliação da efetividade tem a finalidade de responder às 

questões relacionadas apenas aos programas já implementados buscando, frequentemente 

responder à questão central: o programa foi capaz de alcançar o impacto preconizado?  

A eficácia de um programa está relacionada ao que Draibe (2001) denomina de relação 

entre características e qualidades dos processos e sistemas de sua implementação, de um lado 

e os resultados a que chega à outra ponta. A noção que prevalece é por natureza uma 

avaliação por processo, de maneira a comparar aos fatores de ordem material e institucional 

que operaram com condicionantes positivos ou negativos no desempenho do programa. Já a 

efetividade está entrelaçada na relação entre objetivos e metas e entre os impactos e efeitos. A 

mencionada autora ainda observa que os efeitos podem ser agrupados em duas dimensões: a 

social (relacionamento interagentes, satisfação dos envolvidos) e a institucional 

(aprendizagem institucional, capacidade institucional e comportamentos culturais das 

organizações).  

Já Cohen e Franco (2008, p. 92) observam que se devem diferenciar os objetivos, dos 

efeitos. Os objetivos constituem a situação (estado desejado) que se pretende antever com a 

implementação do programa governamental, ou seja, “Localizam temporalmente antes da 

realização do projeto e são estabelecidos segundo os valores defendidos pelos seus 

idealizadores.” Já os efeitos constituem resultados de ações consideradas pelo projeto e, 

portanto, são verificadas durante ou depois da execução do mesmo. Não obstante, evidencia-

se que existem efeitos não procurados, mas que podem ocorrer como consequência da 

realização do programa. Paralelamente, os efeitos procurados pela ação governamental são 

denominados de positivos, já os não previstos, podem se materializar negativamente, quando 

estes trazem consequências para os propósitos do programa (CONHEN; FRANCO, 2008).  

Carvalho (2003, p. 186), observa que a avaliação de impacto “é aquela que focaliza os 

efeitos ou impactos produzidos sobre a sociedade e, portanto, para além dos beneficiários 

diretos da intervenção pública, avaliando-se sua efetividade social. Dois pressupostos 

orientam a avaliação de impacto”. O primeiro reconhece propósitos de mudança social na 

política em análise e, neste caso, faz sentido estruturar a investigação para mensurar seus 

impactos. O segundo pressuposto é o que estrutura a análise com base em uma relação causal 

entre a política ou programa e a mudança social provocada. Pode-se constatar empiricamente 

mudanças, proceder à sua diferenciação, à sua quantificação etc. Contudo, para se analisar o 



 

impacto dessas mudanças, é preciso estabelecer a relação causa–efeito, entre estas, e a ação 

pública realizada por meio da política. Em suma, não basta constatar a ocorrência da 

mudança; é preciso provar que foi causada pelo programa (CARVALHO, 2003). 

Farias (2007) afirma que a efetividade é uma dimensão do resultado (ex-post) 

destinada a verificar se os resultados alcançaram os resultados previstos. Este tipo de estudo 

examina a relação entre implementação de determinado programa e seus impactos e/ou 

resultados; isto é, o sucesso ou fracasso do programa no sentido de uma efetiva mudança nas 

condições sociais de vida das populações atingidas antes da implementação do programa 

avaliado. Assim, a avaliação de impacto concentra seus esforços nos efeitos do programa 

sobre a população-alvo (ARRETCHE, 2007; PEREZ, 2007). 

Nesta atividade, a avaliação do programa se dá em, pelo menos, dois momentos: na 

etapa de implementação e na de resultados. Pode ser relevante também comparar o resultado 

da administração de diferentes “tratamentos” aos quais estão expostos os beneficiários 

(público-alvo). Para tanto, é necessário, baseado em um conjunto de objetivos hierarquizados 

com instrumentos e metas justificados, comparar dados de desempenho do programa para 

atribuir valores. 

Arretche (2007) comenta que a tradição brasileira em políticas públicas é bastante 

pobre em termos de estudos de avaliação da efetividade dos programas sociais. A maior 

dificuldade neste tipo de avaliação consiste em demonstrar que existe uma relação de causa-

efeito entre o programa social que está sendo analisado e os resultados encontrados. Este é o 

principal motivo de quase não haver avaliações sobre a efetividade de um programa social 

confiáveis, pois podem existir diversas explicações alternativas que justifiquem os resultados 

devido à associação de outras variáveis ao programa. 

Este tipo de avaliação também pode englobar estudos comparativos entre programas 

rivais, objetivando a tomada de decisão pelo melhor programa. Ou seja, é avaliado a maior ou 

menor efetividade de cada programa para possibilitar a escolha daquele que forneça os 

melhores resultados (a médio e longo prazo) para o público-alvo.  

A efetividade está relacionada diretamente à proposição de mudança no universo do 

programa, Figueiredo e Figueiredo (1986, p.115) observam que tal opção avaliativa está 

sujeita aos seguintes resultados: 

 

a) O resultado esperado é alcançado; b) Um resultado não esperado é produzido, 

sendo, porém positivo; c) Resultados do tipo (a) e/ou (b) ocorrem e são bons no 

ciclo de vida imediato, porém negativo no médio ou longo prazo; d) O resultado 

esperado é produzido no que diz respeito a cada membro da população-alvo, isto é, 

cada indivíduo melhora sua situação social; em médio prazo, a categoria social a que 



 

estes indivíduos passam a pertencer piora". e) O resultado esperado não é alcançado, 

e nenhum outro resultado é produzido; e f) Um resultado não esperado ocorre, 

sendo, porém negativo. 

 

Os mesmos autores classificam os impactos de acordo com a natureza da 

implementação, separando os impactos em três tipos: os impactos objetivos que podem ser 

compreendidos como mudanças quantitativas no grupo dos beneficiários; os impactos 

subjetivos que estão diretamente relacionados com situações em que geram mudanças do 

estado de espírito dos respectivos alvos da política; e por fim, os impactos substantivos, que 

podem mudar qualitativamente as condições de vida da população. Vale observar que os três 

tipos de impactos podem não ser identificados simultaneamente, entretanto, não 

necessariamente são situações excludentes.  

Para Costa e Castanhar (2003), a avaliação de impacto procura identificar os efeitos 

produzidos sobre uma população-alvo de um programa social. Busca-se verificar não apenas 

se as atividades previstas foram executadas, como também se os resultados finais que se 

esperavam foram igualmente alcançados. “O foco desse tipo de estudo é, em síntese, detectar 

mudanças nas condições de vida de um grupo-alvo ou de uma comunidade, como resultado de 

um programa e em que medida as mudanças ocorreram na direção desejada” (COSTA; 

CASTANHAR, 2003, p. 981). 

Para que exista impacto determinado é necessário o estabelecimento de objetivos 

operacionais e de um modelo causal que permita vincular o projeto/programa com os efeitos 

resultantes de sua implementação. Cohen e Franco (2008) discutem que os Resultados Brutos 

(RB) como sendo as modificações verificadas no público alvo depois que o projeto esteve 

funcionando durante um tempo suficientemente longo para que as modificações sejam 

constatadas. Já os resultados líquidos são as alterações no grupo meta que podem ser 

atribuídas exclusivamente ao programa, isso exigirá como condição sine qua nom à 

eliminação dos Efeitos Externos (EE), que pode ser feito mediante a aplicação de modelos 

experimentais. Assim, os impactos equivalem aos resultados líquidos.  

Roche (2002) conceitua avaliação de impacto como sendo uma estimativa de como e 

até que ponto a mudança na realidade social (lócus da política) aconteceu, ou seja, o impacto 

é avaliado ao se analisar o grau aonde os resultados de uma intervenção conduziram a 

mudança na vida dos beneficiários. Para uma melhor compreensão sobre as distinções entre a 

eficiência, eficácia e impacto, ver Figura 08. 

 

                                   Figura 08 – Distinção entre a eficiência, eficácia e os impactos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Adaptado de Willot (1985) apud Roche (2002, p.48). 

 

Na Figura 08, observa-se que os impactos estão relacionados necessariamente com o 

alvo da política, referindo-se ao produto (outcomes) entregue aos beneficiários. Vale a 

reflexão que pode não haver uma relação direta entre eficiência e eficácia com a efetividade 

(geração de impactos), uma vez que os impactos são julgados pelo exame de como os 

recursos são distribuídos e quais foram as mudanças sociais e econômicas resultantes para os 

grupos sociais atingidos pela ação pública. Assim, o foco no estudo do impacto se embasa 

num universo pós-comportamentalista (PEDONE, 1986). 

Para Dye (2005) o impacto de uma política são todos os efeitos nas condições do 

mundo real, incluindo: “1. Impacto na situação alvo ou grupo; 2. Impacto nas situações ou 

outros grupos alvo; 3. Impactos no futuro, assim como nas condições imediatas; 4. Custos 

diretos, em termos de recursos destinados para o programa; 5. Custos indiretos, incluindo 

perda de oportunidades de fazer outras coisas”. 

Os impactos podem ser avaliados em diversas unidades de análise, seja em um 

indivíduo, grupo familiar ou em distintos conglomerados societários (comunitário, regional, 

nacional), e dependerá exclusivamente do desenho do processo avaliativo e das expectativas 

objetivadas (COHEN; FRANCO, 2008).  

Existe ainda uma relação entre os gestores dos programas e os interesses na existência, 

continuidade ou extinção da referida ação governamental, em especial, quando as avaliações 

que buscam os efeitos não mostram aquilo que se esperava. Nesta perspectiva Dye (2005) 

lembra que os administradores do governo e simpatizantes do programa são engenhosos na 

elaboração de razões sobre os impactos negativos achados para que a política deva ser 



 

rejeitada. Mesmo em face de evidências claras, aqueles programas favoritos são inúteis ou 

contra produzidos, os administradores dos programas argumentarão que: 

 

1. A eficiência dos programas é de longa extensão e não podem ser medidos no tempo 

presente; 

2. Os efeitos de um programa são difusos e gerais na sua natureza; 

3. Os efeitos de um programa são sutis e não podem ser identificados pelas medidas 

estatísticas; 

4. A pesquisa experimental não pode ser executada de forma eficaz porque para reter 

serviços de várias pessoas seria injusto com elas (questão ética); 

5. O fato de que não haver diferença entre as pessoas que recebem os serviços e os que 

não receberam, então significa que o programa não é suficientemente intenso e indica 

a necessidade de gastar mais recursos sobre o programa; 

6. A falha para identificar alguns possíveis defeitos no programa é atribuída para 

inadequadas ou vieses na pesquisa, não ao programa em si.  

 

No processo avaliativo em que se envolve a busca pela identificação dos 

impactos/efeitos de um programa governamental, diversos cuidados devem ser tomados, dois 

desses podem ser destacados. O primeiro são os argumentos que as organizações 

implementadoras podem se valer para justificar resultados não atingidos, o segundo é a 

escolha metodológica do pesquisador na condução de pesquisas de impacto, especialmente no 

gerenciamento da identificação das causalidades (DYE 2005).   

 

b) Avaliação da Eficiência 

 

Os estudos que visam avaliar a eficiência destinam-se a acompanhar o programa 

buscando adequar o que foi planejado e sua execução. Esta avaliação consiste no exame da 

relação entre esforço empregado na implementação de uma dada política e os resultados 

alcançados. As atividades de monitoramento permitem intervir no processo de execução, 

corrigindo os rumos cada vez que forem detectados problemas. 

Cano (2004) denomina este tipo de estudo de avaliação de custo-benefício que visa 

apurar o benefício monetário do programa para com a unidade de custo nela investida, isto é, 

são calculados tanto os custos quanto os benefícios investidos no programa para verificar sua 

viabilidade. 



 

Ressalta-se aqui a necessidade de se diferenciar o conceito de eficiência no setor 

privado e público. Enquanto na iniciativa privada a eficiência focaliza a redução de custos, no 

setor público ela visa reduzir as desigualdades sociais o que justifica desta forma uma política 

de subsídios. Neste sentido, Arretche (2007, p. 36) alerta que o que se busca é a aplicação de 

uma política de subsídios “com maior grau de eficiência possível, eliminando custos 

desnecessários e não condizentes com o princípio de equidade”.  

Para Draibe (2001) a eficiência diz respeito às qualidades de um programa, 

examinadas sob os parâmetros técnicos, de tempo e de custos. Este tipo de avaliação é 

atualmente a mais necessária no cenário brasileiro que segundo Arretche (2007) se dá devido 

a três fatores principais: 1) a escassez de recursos públicos que exige maior racionalização de 

gastos e critérios mais rigorosos para sua aplicação em programas sociais, 2) a enorme 

demanda populacional que deve ser coberta pelos programas sociais, e 3) ao caráter 

democrático que este tipo de avaliação obteve, pois apresentam informações à sociedade 

sobre como o dinheiro público está sendo gasto, possibilitando desta forma o controle social 

das ações do Estado. 

Um programa que fornece merenda escolar para as crianças pode ser avaliado em 

função dos gastos que estão sendo realizados com a alimentação e os benefícios que ele está 

prestando as crianças beneficiadas, visto que pode contribuir para a melhoria no rendimento 

escolar, maior concentração dos alunos na realização de atividades, entre outros benefícios.  A 

discussão sobre eficiência neste contexto ganha o que Figueiredo e Figueiredo (1986) 

denominam de bidimensionalidade. Eis a opinião:  

 

O conceito de eficiência na esfera pública é bidimensional. Vemos, de um lado, a 

eficiência instrumental, definida pela relação estrita entre custos econômicos e 

benefícios que são, em geral, tangíveis e divisíveis; de outro, temos a eficiência 

política, definida pela relação entre os "custos", sociais ou políticos, e os benefícios 

deles derivados (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 114). 

 

Usualmente as avaliações da eficiência têm sido conduzidas através do foco da 

instrumentalidade, de base econômica. Ao adotar a discussão da eficiência política, passará 

por outra forma de condução da pesquisa avaliativa, uma vez que se evidenciam outros custos 

e decisões de incorporá-los ou não ao programa. 

Desde uma consideração mais centrada na eficiência que surge tentando descobrir se 

podem conseguir iguais ou maiores resultados com menores custos ou iguais através de outras 

vias ou alternativas, o problema é que em muitos casos na relação custo-benefício não 



 

satisfazem todas as condições de valor da atuação dos poderes públicos, por não incluírem 

benefícios sociais, que de modo geral, são dificilmente quantificados (SUBIRATS, 1994). 

 

c) Avaliação Participativa 

 

Esta avaliação se contrapõe a visão atual da avaliação que está associada a auditorias 

ou ao controle externo de um programa. Carvalho (1998) argumenta que estas práticas de 

avaliação caracterizam-se por serem tecno-burocráticas voltadas à prestação de contas dos 

resultados dos programas às chefias de governo, à comunidade em geral e aos beneficiários, 

em particular. A avaliação participativa adota uma concepção totalizante da avaliação que 

busca apreender a ação desde a sua formulação até seus impactos. 

Este tipo de pesquisa consiste em inserir no processo de avaliação os agentes 

(prestadores de serviços) e beneficiários (usuários) envolvidos no programa permitindo-lhes 

refletir e socializar suas crenças, opiniões, valores, expectativas e representações acerca das 

ações/serviços que estão sendo prestadas à comunidade. Envolver estes sujeitos no processo 

avaliativo tem sido considerado importante por diversos autores (CONTANDRIOUPOULOS, 

2000; ARRETCHE, 2007; CARVALHO, 2003; LOBO, 2007), pois a partir deles podem-se 

apreender os múltiplos fatores, processos e resultados da ação pública avaliada, ou seja, este 

tipo de avaliação se compromete a dar vez e voz ao pluralismo social que estes interlocutores 

expressam. Esta característica de participação dos envolvidos na ação garante à avaliação uma 

maior densidade (CARVALHO, 2003). 

O fundamental neste tipo de pesquisa, de acordo com Carvalho (2003), é avaliar a 

capacidade de respostas do programa às demandas dos grupos beneficiados, sendo 

fundamental a participação dos operadores e usuários do programa. Neste tipo de atividade, o 

avaliador não se encontra na posição solitária de único agente valorativo. Mas, assume a 

postura de mediador de debates para que surjam os consensos ou dissensos acerca do serviço 

avaliado. Assim, ele permite (e até estimula) que aflorem as “verdades” acerca do programa 

na visão de diversos segmentos nele envolvidos para, a partir delas, detectar precocemente 

falhas ou estratégias inadequadas com o intuito de alterá-las objetivando a melhora da eficácia 

do programa.  

Para a realização do debate reflexivo acerca do programa diversas estratégias podem 

ser utilizadas, tais como: definição de indicadores, aplicação de questionários, realização de 

entrevistas e observação participante (DANNA e MFMATOS, 2006). Desta forma, não se 

perde a coerência nem o rigor metodológico, exigido neste tipo de pesquisa avaliativa. O que 



 

se almeja é se apropriar das visões de mundo das diversas classes implicadas nas ações 

públicas para contrapô-las e buscar compreender a melhor forma de ajudar no incremento das 

atuações do Governo. Há várias abordagens sobre avaliação que partem de premissas acerca 

da natureza do conhecimento avaliativo, da possibilidade de criação de conhecimento 

confiável e quanto ao melhor uso legítimo dos resultados, conforme observam Ala-Harja e 

Helgason (2000, p. 23) no Quadro 15: 

 

 

Quadro 15 – Tipos de pesquisa quanto à abordagem 

 

Abordagem Explicação metodológica 

Avaliação 

experimental 

Incorpora ideias positivistas de aplicação da metodologia de ciências naturais à 

engenharia de programas públicos. Em projetos experimentais, grupos 

aleatoriamente selecionados aparentemente similares foram comparados após a 

aplicação de um programa a um deles. A atribuição do efeito observado ao 

programa depende da premissa de que não há nenhuma outra causa concorrente 

para o resultado. 

Avaliação 

pragmática 

Centra-se, acima de tudo, na utilidade dos resultados da avaliação. A avaliação 

deve se orientar pelos objetivos e práticas de trabalho dos tomadores de decisão. 

A exequibilidade política, o timing e o custo são aspectos importantes. Projetos 

semiexperimentais (em que se busca eliminar explicações alternativas para os 

resultados por outros meios que não a seleção aleatória), estudos de casos e 

vários métodos descritivos são geralmente utilizados como ferramentas de 

avaliação. 

Avaliação 

econômica 

Geralmente é conduzida de maneira ligeiramente isolada da avaliação geral. As 

ferramentas incluem análises de custo-benefício e avaliações de custo/eficiência. 

Introduzem informações quanto ao custo dos programas como um dos critérios 

de avaliação. 

Avaliação 

naturalista 

Rejeita tanto a avaliação experimental quanto a econômica, alegando que a 

sociedade se constrói socialmente e está em constante mudança por força da 

interação dos indivíduos. Assim, a avaliação não pode oferecer respostas 

corretas e objetivas, mas meramente agir como elemento facilitador para a 

produção de consenso entre os interessados. Os métodos aplicados, tais como 

etnografia, observação de participantes, estudos de caso etc., têm por objetivo 

descrever e esclarecer os valores e premissas dos interessados e dar apoio à 

negociação desses aspectos no processo avaliativo. 

Fonte: Ala-Harja e Helgason (2000, p. 23). 

 

Os autores Ala-Harja e Helgason através da separação da avaliação em quatro tipos de 

avaliação destacam descritivamente cada uma delas no que se refere ao universo 

metodológico e os objetivos subjacentes a sua adoção. Desde a experimentação, calcada na 

lógica positivista até a avaliação naturalista que está inserida num universo da lógica 

permeada pela construção social. Epistemologicamente, verificam-se duas posições 

extremadas, no entanto, são formas distintas de fazer pesquisa avaliativa.  



 

 

2.2.1.3 Critério quanto à função da avaliação 

 

O processo de avaliação de políticas públicas pode ser concretizado a partir de 

parâmetros em que se busquem a construção de conhecimentos passíveis de valoração sob as 

dimensões formativa e somativa.  

A avaliação formativa é operacionalizada durante a implementação de um programa 

como meio de se buscar e amadurecer os conhecimentos quanto a um processo de 

aprendizagem para o qual se deseja contribuir. Sua função maior é aperfeiçoar a gestão 

(interna e externa) do programa governamental analisado, concebendo elementos desde a sua 

implementação e paralelamente o próprio desenvolvimento do programa. Neste universo, os 

esforços dos avaliadores devem convergir com a perspectiva de aplicação dos resultados do 

ato avaliativo (ALA-HARJA; HELGASON, 2000). 

Para Aguilar e Ander-Egg (1994) a avaliação formativa refere-se ao acompanhamento 

que se realiza durante o processo de execução de um programa ou projeto. “Fornece 

informação acerca do modo de desenvolver-se o referido processo e serve basicamente para 

ajudar a por em andamento um programa ou para melhorar o que está sendo posto em prática 

ou seu funcionamento” (AGUILAR; ANDER-EGG 1994, p.43) 

Dunn (2008) disserta que a avaliação formativa é conduzida durante a implementação, 

em que se consegue compreender o processo de execução, ou seja, uma pesquisa que pode ser 

realizada concomitantemente com a atividade de monitoramento, assim como observa o autor 

a avaliação pode ser tratada dentro de uma perspectiva retrospective process evaluation.  

Complementando, Dunn (2008) e Subirats (1994) observam que nos estudos da 

implementação, este tipo de avaliação pretende antes de tudo, analisar o real funcionamento 

do programa e todos os trabalhos conectados a ele mesmo. Seu objetivo é comprovar se esse 

programa se desenvolve em dificuldades, localizando os pontos críticos e favorecendo uma 

via de melhora. Cano (2006) assevera que a avaliação formativa traz consigo um contexto de 

propiciar aperfeiçoamento, podendo gerar recomendações mais restritas ou ousadas, 

dependendo do grau de conhecimento a aprofundamento no processo avaliativo. 

No universo das avaliações formativas, Cano (2006) elenca que devem ser observados 

alguns elementos: a) entender as dificuldades na operacionalização do programa; b) se 

confirmado que a implementação foi correta, buscar-se-á analisar outros elementos como a 

intensidade do tratamento, as relações entre os processos que deveria produzir determinado 

efeito e a eficiência de cada um desses elementos. 



 

As avaliações em que se tem como universo o momento pós-implementação da 

política governamental, são denominadas de somativas (ou, ex post). Tais pesquisa avaliativas 

objetivam desenhar propostas que busquem identificar prioritariamente os impactos e 

processos envolvidos na execução da ação governamental, portanto, estuda-se a eficácia e o 

julgamento do valor geral do programa (ALA-HARJA; HELGASON, 2000; LOBO, 2007). 

Para Aguilar e Ander-Egg (1994), a avaliação somativa, refere-se ao estudo dos 

resultados ou efeitos de um programa. Através desta modalidade avaliativa se determina até 

que ponto foram cumpridos os objetivos ou produzidos os efeitos previstos. “Determina o 

valor de um programa uma vez que foi desenvolvido, investiga os efeitos comparando-os às 

necessidades dos usuários ou beneficiários. Este tipo de avaliação se ordena basicamente a 

julgar se vale a pena ou não manter um programa por tempo determinado” (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994, p. 43). 

De posse dos conceitos fica ratificado que o foco da pesquisa somativa são os produtos 

da política e seus efeitos. Dunn (2008) trata ainda que esse tipo de avaliação envolve o 

monitoramento dos produtos gerados pela ação das agências responsáveis pelo programa 

analisado. Assim, a postura de quem conduz o processo avaliativo não ponderará diretamente 

elementos intermediários (gestão) da política, mas sim os resultados dela e sua comparação 

com os objetivos outrora desenhados. Cano (2006) converge com os autores ao observar que 

as avaliações somativas visam a concluir se um programa governamental apresentou os 

efeitos desejados ou não. Nesse universo avaliativo a pergunta norteadora é: Os programas 

cumpriram seus objetivos? 

 

2.3 Implementação de políticas públicas: definição e abordagens 

 

Ao avaliar uma política pública pode-se definir como corte de investigação diversos 

momentos. A implementação é um deles no qual se encontram diversos elementos de gestão e 

condução do programa. Para Dye (2005) a implementação envolve todas as atividades 

designadas para a execução das políticas aprovadas pelo legislativo e/ou iniciadas pelo núcleo 

central do governo, cabendo ainda a criação de novas organizações, departamentos, agências, 

bem como atribuir à responsabilidade para organizações já criadas e que estejam em 

funcionamento sob a tutela do Estado. Sob esta perspectiva cabe às organizações proporcionar 

a tradução do que está nas leis e operacionalizá-las.  

De acordo com Arretche (2007, p. 49) “a implementação é uma cadeia de relações 

entre formuladores e implementadores, entre implementadores situados em diferentes 



 

posições na máquina governamental”. Com isso a adesão interimplementadores e 

formuladores é essencial para um provável sucesso no programa, concomitantemente, os 

implementadores devem incorporar a proposta metodológica processual na condução do 

programa público. 

Assim, dentre as atividades relacionadas com a implementação, tem-se a contratação 

de pessoal, desenhar os contratos administrativos necessários, investir recursos e acompanhar 

as performances. Todas essas decisões envolvem a burocracia, que passa a ser uma 

determinante na operacionalização da política pública. Dentro desse cenário, a 

implementação, muitas vezes, requer que sejam desenvolvidos estruturas de regulação, regras 

formais, muitas delas propostas pela própria burocracia.  Discute-se ainda que se faça presente 

a adjudicação pelos gestores do programa, ou seja, a escolha dos futuros beneficiários (DYE, 

2005). 

No processo de implementação dos programas a burocracia é fundamental para a 

execução dos objetivos. No entanto, o que se tem averiguado neste universo é a falta de 

objetividade na definição em nível de formulação da política dos objetivos reais a serem 

buscados pelo Estado, o que Subirats (1994) denomina de ambiguidade. O que se deve ter é 

uma definição clara dos recursos a serem investidos, com objetivos minuciosamente claros. 

Na condução da implementação existem interesses tanto pelos políticos como pela burocracia, 

e não menos expressivo, os grupos de interesses. Todos esses atores têm determinado poder 

de influenciar na execução de um programa governamental. Dessa forma, as relações que 

envolvem também o processo de implementação é a negociação e a pressão exercida pelos 

envolvidos. 

Silva (2001) define a implementação como um processo de execução dos serviços para 

o cumprimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas tendo em vista obter os resultados 

pretendidos. Para a autora as decisões de implementação quando da formulação da política 

são diferentes das decisões no universo da execução da mesma. As decisões e os deliberantes 

são o foco principal da implementação por expressarem conflitos e disputas por alternativas, 

ocorrendo momentos de afastamentos ou aproximações em direção às metas e os meios para 

alcançar os objetivos do programa. 

Os principais sujeitos envolvidos no processo de implementação são descritos por 

Silva (2001, p. 41), conforme Quadro 16:  

 

Quadro 16 – Pessoas/grupos envolvidos no processo de implementação 

 

Envolvidos Características 



 

Grupos de pressão 

Movimentos sociais e outras organizações da sociedade, potenciais 

beneficiários dos programas sociais, responsáveis pela transformação dos 

problemas em questões sociais que integrarão ou não as agendas públicas 

sendo orientados pela lógica das necessidades e dos resultados. 

Partidos políticos ou 

políticos 

individualmente 

São pessoas jurídicas ou físicas que propõem a aprovar as políticas, 

responsáveis por tomar decisões e fixar prioridades e grandes objetivos das 

políticas. São orientados pela lógica política. Centram-se mais nas 

demandas do que nas necessidades, sendo sensíveis às pressões de grupos 

organizados para defender seus interesses. 

Administradores e 

burocratas 

Responsáveis pela administração dos programas sociais são orientados por 

uma racionalidade baseada nos procedimentos, na aplicação das normas e 

na competência legal que expressam pela lógica legal.  

Técnicos, planejadores 

e avaliadores 

Responsáveis pela formulação de alternativas de políticas e execução de 

programas, sendo orientados pela lógica dos fins ou resultados.  

Judiciário 
Responsável pela garantia dos direitos dos cidadãos. Orienta-se pela 

legalidade. 

Mídia  
Agente que se refere à visibilidade dos problemas sociais permitindo um 

acompanhamento dos momentos, sobretudo na formulação das políticas 

Fonte: Adaptado de Silva (2001, p.41-42). 

 

É importante ressaltar que a implementação de uma dada política pública necessita de 

monitoramento, enquanto intervenção sistemática. O ato de monitorar deve ser uma atividade 

administrativa e conforme lembra Dunn (2008) tem por finalidade o exercício do controle, 

pois a partir dos outcomes (produtos da política) e dos efeitos/impactos é que se pode começar 

a tratar de efetividade. Neste limiar, o autor descreve diversas técnicas que dão suporte à 

atividade de monitoramento, que vão desde o desenvolvimento de indicadores, adoção de 

displays gráficos até adoção da estática como a análise em séries temporais. Deve-se 

considerar, porém, que a atividade de monitoramento está ligada apenas aos fatos e aos 

registros feitos pela gestão pública, não cabendo um comportamento de valoração.  

Brynard (2005) apresenta que a implementação de políticas públicas se materializa em 

três gerações (grandes momentos). A primeira geração, denominada de clássica, trata a 

implementação como sendo uma atividade da Administração, sendo racional, científica, 

previsível e de cima para baixo, concebe a separação da construção da política e do fazer 

acontecer, através da execução. Nos períodos Pós - guerras, o primeiro modelo passou a 

receber críticas, surgindo assim a segunda geração, cuja base teórica é a noção de que o 

Estado é desorganizado e pouco racional e sistêmico, ou seja, a implementação não pode ser 

vista dentro de um contexto fechado e previsível, pois é um processo complexo. Não basta 

apenas a proclamação da política quando da sua formulação, mas sim, que todos os 

interessados, inclusive os eleitores e beneficiários, comprem e validem a ideia proposta nos 

objetivos da política.  



 

A terceira geração de estudos sobre a implementação considera relevante a formação 

de uma teoria explicativa da implementação de maneira a possibilitar análises comparativas. 

O que se deve desenvolver é o além de estudos de casos, uma vez que, pouco se tem 

desenvolvido para compreensão causal. Além do mais os resultados que as pesquisas chegam 

a ser semelhantes. Assim, a perspectiva é de desenvolver quadros e modelos conceituais, 

abordagens analíticas e teorias preditivas. Os investigadores desta geração não concordam 

com os contornos de uma teoria da execução, nem mesmo na definição das variáveis cruciais 

para a aplicação de sucesso.  

Os investigadores, na maior parte implicitamente, também discordam sobre o que deve 

constituir o sucesso de implementação, especialmente no contexto de múltiplos atores. Mas 

mesmo dentre aqueles que partilham desses pressupostos, adotam uma perspectiva inequívoca 

de cima para baixo e tentam executar os desejos de um soberano central. Por outro lado 

também parece haver uma diversidade de investigadores que divergem desta lógica. Tendo 

declarado tudo isto, a contribuição da geração de execução não deve ser subvalorizada. 

Apesar do fato de que continua a haver uma falta de acumulação ou de convergência no 

campo, bem como o fato de que a teoria da implementação preditiva permanece indefinida, 

esta geração tem melhorado a compreensão dos importantes clusters de variáveis que podem 

impactar a execução (BRYNARD, 2005). 

Para situar o contexto de pesquisa sobre a implementação, além do texto de Brynard 

(2005), deve-se observar a contribuição de Lester et al. (1987), pois esses autores 

promoveram a descrição de três gerações de estudos em implementação de políticas públicas. 

A primeira geração está registrada entre 1970/1975, quando o foco era a identificação de 

gargalos na implementação no universo do decisor público, isso realizado no contexto de 

estudos de casos. A segunda geração ocorre entre 1975/1980, pois nesse momento passou-se a 

desenvolver os modelos analíticos (Bottom up e Top - Down) de compreensão da 

implementação, além de tratarem descritivamente os elementos geradores de sucesso e 

fracasso na implementação. 

Os autores apresentam ainda o que eles conceituam como terceira geração (1980 a 

1987). Nesse recorte temporal, o que se tem visto são estudos empíricos com vistas à 

aplicação e avaliação das políticas a partir dos modelos analíticos desenvolvidos na década 

anterior, e mais ainda, isso feito dentro de um contexto crítico e reflexivo, mas pontual. 

Também se identifica uma preocupação, na busca por entendimentos explicativos a partir de 

um foco multivariável e não “univariável”, ou seja, a implementação deve ser explicada por 



 

um conjunto complexo de elementos causais e não simplesmente pela enumeração de apenas 

uma causa.  

Draibe (2001), para conceituar a implementação de políticas públicas considera 

necessário a separação entre o momento da formulação, enquanto uma atividade social e 

complexa, dominada de atores e grupos de interesse; definição das estratégias de 

implementação, dentre outros; e do outro lado a implementação propriamente dita, que para a 

autora inclui tanto atividades meio que viabilizam o desenvolvimento do programa, quanto 

atividades fim, ou a execução em si. 

Para Meny e Thoenig (1992) a implementação é uma fase da política pública em que 

se geram atos e efeitos a partir de um marco maior de intenções, de textos e de discursos. A 

definição passa pelo conteúdo da política e pelo processo dinâmico que passará a ter a 

política. O momento da implementação é a junção de recursos, legislações e normativos, bem 

como a busca pelos atores envolvidos. 

Pinto (1986, p. 76) ao conceber um conceito para a implementação de política pública, 

destacou que “O processo da implementação é dominado por conflitos inter e intraburocracia 

que o concebem e o implementam, entre estes e a população beneficiária”. Busca-se, através 

desta abordagem, oferecer subsídios aos decisores, indicando ou mapeando as forças sociais 

que podem inibir ou facilitar a ação do programa, os tipos de grupos de resistência ou de 

suporte, o status de cada um deles, atitude frente a órgãos responsáveis pela implementação 

ou direção do programa, conflito entre o centro e periferia e outros. 

Viana (1996) esclarece que a implementação de políticas públicas desdobra-se em dois 

momentos, em uma clássica separação entre esfera política e esfera administrativa. No 

primeira, denominada de formulação da política, têm–se um contexto de conflitos e poder, 

processos de trocas e em alguns momentos até indeterminações. Já no segundo, conceituado 

como espaço administrativo é concebido como uma estrutura racionalizada de procedimentos 

e rotinas. 

Para Pinto (1986, p. 79) “a implementação de um programa realiza em uma situação 

de conflitos em que impera a luta pela posse de recursos escassos, e cada ator envolvido 

procura maximizar seus objetivos institucionais e políticos”. Não há, pois, neutralidade ou 

racionalidade intrínseca à realização de um plano e, sim, uma situação de interação social que 

se processa através do programa e continua após sua execução.  

Contandriopoulos et al. (1997) discutem a apreciação do processo de implementação 

de um programa governamental, cuja base é a decomposição em três dimensões:  

 



 

a) Dimensão técnica dos serviços: Analisam-se a adequação dos serviços e as 

necessidades dos respectivos públicos-alvo do programa governamental. Discute-se como a 

qualidade da ação governamental é percebida por quem a recebe; 

b) Dimensão das relações interpessoais: Aprecia-se a interação psicológica e social 

que existe entre os beneficiários e os implementadores; 

c) Dimensão organizacional: Relaciona-se com a acessibilidade aos serviços, à 

extensão da cobertura, assim como a globalidade e a continuidade da intervenção 

governamental. 

Para Pressman e Wildavsky (1998) deve haver uma separação simultânea entre a 

implementação e avaliação, mesmo que sejam em determinados momentos conduzidos pelas 

mesmas pessoas. Assim, geralmente avaliadores participam como implementadores e estes 

num segundo momento como avaliadores de determinada política. Obviamente, no caso de 

avaliações internas, como lembra Cunha (2006) possibilita a eliminação da resistência natural 

a um avaliador externo, a possibilidade de reflexão e aprendizagem e compreensão sobre a 

atividade realizada dentro da instituição. Mas pode-se perder muito em objetividade, já que os 

que julgam estão, também, envolvidos, por terem formulado e executado o programa. 

Os avaliadores devem buscar novas rotas alternativas, vez que favorecem a 

apresentação de novos valores e componentes, recomendações de opções entre programas e 

estabelecimento de coalizões em apoio aos programas, dentro de um prisma em que a 

avaliação seja carregada de diversos pontos de vista, tornando-a rica em informações. Os 

implementadores se valem das informações geradas pelos avaliadores com a finalidade de 

comprovar ações passadas e guiar ações futuras. Nesse caminhar, tanto a implementação e a 

avaliação afetam a relação existente entre os recursos e os objetivos dos programas 

governamentais.  

Para Pedone (1986), estudar a avaliação de políticas governamentais é identificar os 

fatores que convergem ou não para a sua plena operacionalidade no que concerne aos 

objetivos. Conforme observa o autor, nem sempre a ligação entre a intenção da política e a 

sua realização é explicita e direta, podendo se verificar o fenômeno de difração administrativa 

na implementação. Assim, em política cujas implementações ficam a cargos de órgãos 

administrativos de todas as esferas governamentais, acabam cada uma em seu nível 

redesenhando os objetivos dos programas de acordo com suas intenções, comportamento 

próprio da burocracia, cujas prioridades são tratadas à luz dos valores e ótica defendidos por 

aqueles imediatamente inferiores na hierarquia de quem concebeu a política.  



 

A implementação efetiva, tal como se traduz para os diversos beneficiários, é sempre 

realizada com base nas referenciais que os implementadores de fato adotam para fazer suas 

intervenções (função pública). Assim, os agentes públicos passam a ter relativa autonomia 

para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos bens e serviços a serem entregues 

às populações alvo do programa. Isso permite então o exercício do fazer política, que pode 

levar os agentes a atuarem com seus próprios referenciais, podendo, muitas vezes, divergir 

dos referenciais públicos exigidos pela administração pública (legislações e normas 

determinadas pelos agentes formuladores do programa governamental) e seus princípios 

gerais (ARRETCHE, 2001). 

Arretche (2001) traz alguns questionamentos que devem ser feitos no contexto da 

implementação de uma política pública. O primeiro consiste em saber se os implementadores 

conhecem o programa em sua plenitude, suas características normativas, os objetivos, dentre 

outros. O segundo questionamento diz respeito à adesão dos implementadores aos objetivos e 

regras do programa, pois pode haver divergência de prioridade e de especificidades de 

operacionalização. Por último, indaga se os formuladores previram as condições institucionais 

dos implementadores, sua capacidade gestionária, fiscal e outros que podem acabar 

interferindo o atingimento dos objetivos do programa que constam na lei a qual deu sua 

criação. Isso pode acabar em uma situação em que o programa deve ser redesenhado 

localmente, regionalmente e até nacionalmente, pondo em xeque, muitas vezes, sua qualidade 

considerando a incipiência da ação governamental.  

A implementação, como atividade governamental, deve estar atrelada ao 

planejamento. Assim, a execução dos programas governamentais deve ser ponderada durante 

a fase em que está se planejando a intervenção social, pois ao mesmo tempo em que a 

implementação é objeto de discussão e desenho há de se incluir a realidade do governo e dos 

envolvidos na execução, pois estas etapas devem ser tratadas de maneira independente da 

formulação em si (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1998). 

Bardach (1977 apud Subirats 1994) concebe a implementação no campo dos jogos, em 

que através de reuniões, concorrências e montagens dos diversos elementos os envolvidos 

buscam alinhamentos para alcançar resultados planejados. A metáfora proposta carrega o 

título da obra de Bardach The implementation game: What happes After a Bill Becomes a 

Law. Nela o autor detalha que ao longo de diversos jogos (partidas) os elementos e os 

recursos para a implementação passam ou não a existir, ou a entrar no momento de 

concorrências e negociação pelo uso, no qual se consegue ou não a disponibilização, tendo em 

vista as condicionalidades. Assim, observam-se situações em que se deve ter como pano de 



 

fundo a mediação. Nesse sentido o autor ainda propõe prescritivamente que no processo de 

implementação: 

 

a) Deve-se considerar a mediação e a persuasão em todo o processo; 

b) A necessidade de contar com o apoio do conjunto de decisores que buscam a 

legitimidade política; e 

c) Sejam tomadas as precauções necessárias no momento em que se pretender 

formular uma política ou programa para que se possa evitar os  

“estrangulamentos”. 

 

Na tentativa de se desenvolver modelos analíticos dos processos de implementação, 

como uma forma de conceber melhor a compreensão do que se define enquanto objeto de 

análise, Medina (1987, p. 42), observa que  

 

Ao se construir ou aplicar um modelo de análise, busca-se encontrar uma 

representação abstrata que corresponda suficientemente bem à realidade observada, 

para satisfazer os propósitos que se tem em mente. O suposto básico é, portanto, o 

de que a similaridade entre o real e o abstrato pode ser explorada. Há eventos, 

porém, que ao se·tomarem objeto de estudo colocam o pesquisador frente a 

interrogantes que um único modelo não consegue responder. 

 

Nesse caminhar é apresentado quatro modelos teóricos que podem dar suporte nos 

estudos das implementações das políticas públicas. O Modelo da implementação como 

processo burocrático: Enfoca a tarefa, a tecnologia da organização, os trabalhos. Consiste em 

um meio usado pelos dirigentes para atingir os objetivos. A organização adota um conjunto de 

comportamentos a partir dos regulamentos, normas em geral, pautada em procedimentos 

padronizados. Para os partícipes desse modelo o poder está fragmentado e dividido em 

pequenas unidades. Prevê a organização através do modelo prescritivo e normativo 

(otimizadora e defensora de valores racionais). Outra característica é a ênfase nas rotinas e na 

hierarquização, controle pela administração superior e liberdade de ação por parte do 

indivíduo. Cada organização teria estrutura (ambiente, tecnologia e objetivos) para 

desempenhar suas funções. A resistência à mudança também é uma presente, somado ao fato 

de que existe o que a autora denomina de “conservadorismo dinâmico” (a vontade de não 

mudar o status quo).  

Assim, observa Medina (1987, p. 42) que no modelo racional-burocrático, o sucesso 

do processo de implementação de uma política social, desde o agente até seu cliente, 



 

dependeria da forma da rotina existente em cada nível da organização, a favor ou contra 

aquela política, em especial, junto aos trabalhadores de linha. “Isto porque o cliente no âmbito 

local, o burocrata "streetlevel" é o governo e é praticamente impossível aos administradores 

de nível superior monitorar e controlar todos os aspectos de seu desempenho profissional, 

dada a frequência e o imediatismo do contato burocrata local/cliente” (MEDINA, 1987, p. 

42). 

Na medida em que o processo de implementação se torna maior e mais complexo em 

termos de alcance, objetivos e curso de ação, mais difícil fica a execução do controle das 

linhas de frente pelos administradores públicos, ficando aqueles que implementam os 

programas governamentais na ponta da cadeia de ação com uma maior liberdade de ação. Ao 

mesmo tempo, nas equipes de linha em nível local (funcionários públicos) passam a 

desenvolver os mecanismos formais da burocracia para reduzir a pessoalidade no processo, 

fazendo com que se reduzam as incertezas e as tensões diárias do trabalho. Assim, a 

implementação de uma dada política pública pode falhar devido ao desconhecimento das 

condições reais sobre as quais os serviços são entregues aos beneficiários, bem como a 

rotinização das localidades que poderiam gerar disfunções nas idéias iniciais dos programas 

governamentais. 

Já no Modelo teórico dos recursos humanos concebe-se a implementação como uma 

interdependência entre indivíduo e organização. Assim, a situação buscada seria “criar uma 

melhor maneira de conjugar as necessidades dos indivíduos, bem como suas habilidades e 

valores, com papéis e relacionamentos formais requeridos para atingir objetivos e propósitos 

coletivos” (MEDINA, 1987, p. 44). Com isso, emergem os valores da co-responsabilidade nas 

decisões, criação de grupos de trabalho e necessidade de relacionamentos interpessoais de 

qualidade, busca de consenso diminuindo o domínio hierárquico proposto pelo modelo 

racional burocrático. As relações no processo de implementação passariam por consensos e 

acomodações entre os que fazem a política e os que a implementam. 

Nesta perspectiva teórica, as equipes de linha que estiverem em níveis mais baixos 

passam a ter poderes no ato de implementação, caindo por terra a noção de decisão de cima 

para baixo, ou seja,  

Nesse caso, a implementação falha não é resultado de controle e administração 

frágeis ou da persistência de rotinas burocráticas, mas surge da falta de consenso e 

de compromisso entre os implementadores. O sucesso de um esforço de 

implementação pode ser aferido pela extensão em que os implementadores estão 

envolvidos na formulação de um programa. São encorajados a exercer julgamento 

independente ou a estabelecer fortes grupos de apoio mútuo e solução de problemas 

(MEDINA, 1987, p. 45). 

 



 

 

No contexto dessa proposição, a habilidade dos formuladores de política e 

administradores de alto nível em manipular os comportamentos dos implementadores 

utilizando ações de controle hierárquico fica limitada, pois o processo dependerá da adoção 

mútua e ainda mais da adaptação mútua. Assim, os implementadores modelam a política e 

naturalmente são modelados por ela. Se a capacidade de implementar se origina na base de 

uma organização e não em seu topo, o modelo mostra os estreitos limites da habilidade de 

uma organização em mudar ou controlar o comportamento de outra. 

A terceira proposição explicativa é denominada de Modelo Político, que concebe a 

implementação como uma atividade em que se tem um grupo de indivíduos com interesses 

diversos e ideologias diversas que podem se utilizar do poder em determinados momentos 

para atenderem seus objetivos. O modelo considera os elementos conflito, barganha, coerção 

e compromisso como mais importantes que o consenso. A existência de coalizão parte do 

princípio de interesses comuns, nos quais a organização seria uma grande arena, onde 

acontecem as discussões pelo controle do poder e pelo uso e aplicação dos recursos existentes. 

Nesta arena, os indivíduos possuem habilidades temporárias na busca pela capacidade de 

moldar os comportamentos dos outros ao seu próprio interesse. 

Medina (1987) trata que sob esse enfoque, a tomada de decisões consiste em um 

processo de barganha dentro e entre unidades organizacionais, enquanto que a implementação 

consistiria de uma séria complexa de decisões vitoriosas, refletindo preferências e recursos 

dos participantes. Seu sucesso pode ser definido apenas em termos dos objetivos de um grupo 

ou participante em um processo de barganha, ainda que ele seja só a preservação do processo 

em si. “A barganha pode ser vista como explícita (aberta), ou tácita (sem comunicação direta 

e com imperfeita compreensão de cada parte sobre os motivos e recursos da outra)” 

(MEDINA, 1987, p. 46). 

Com efeito, destaca-se que o conflito e barganha ensejam dependência mútua, tendo 

em vista que na medida em que a habilidade de um indivíduo depende em boa parte das 

escolhas e/ou decisões dos outros. Nessa perspectiva, a decisão é um fator, resultado político 

de duas ou mais forças convergentes. No cenário em que a barganha fracasse, tem-se o limite 

de acesso aos bens e recursos que só poderiam ser incorporados através da participação no 

processo. Logo, funciona por convergência, ajustamento ou obstrução, tendo maior relevância 

que o consenso e controle através da hierarquia. A crítica apresentada pela autora a este 

modelo passa pela impossibilidade de fazer proposições gerais, mas sim fomentar explicações 

pontuais. Outro ponto enfatizado é que o modelo leva a construção de possíveis confusões e a 



 

negligência “ao nível de princípio e provê uma desculpa fácil para a concordância quanto a 

resultados que não são satisfatórios para ninguém. Representaria, portanto, uma base frágil 

para levar a cabo um processo de implementação”(MEDINA, 1987, p. 47). 

O último modelo teórico é denominado de Anárquico-simbólico. Sua proposta 

considera que as organizações são compostas de valores, símbolos, mitos dentre outras 

variáveis. Se afasta dos outros três modelos abordados, na medida em que o racional-

burocrático, recursos humanos e o político apresentam três características em comum ao 

encararem o modelo como relativamente certo, o mundo como racional e por último, 

concebem o mundo como linear. O modelo simbólico, parte de assertivas sobre o 

comportamento humano e a natureza das organizações que diferem em grande escala de todas 

essas afirmações (MEDINA, 1987, p. 47): 

 

a) O que é mais importante sobre qualquer evento não é o que aconteceu, mas o seu 

significado; b) O significado de um acontecimento é determinado não simplesmente 

pelo que ocorreu, porém pelas maneiras através das quais os seres humanos 

interpretam-no; c) Muitos dos processos e eventos mais importantes em 

organizações são substancialmente ambíguos e incertos - é muitas vezes difícil ou 

impossível dizer o que aconteceu, por que e o que ocorrerá em seguida; d) A 

ambigüidade e a incerteza minam os enfoques racionais de análise, solução de 

problemas e tomada de decisão; e) Quando colocados frente à incerteza e 

ambigüidade, os seres humanos criam símbolos para reduzi-las, resolver a confusão, 

aumentar a previsibilidade e indicar a direção, os fatos em si podem mostrar-se 

como ilógicos, fluidos e sem significado, mas os símbolos os fazem parecer de outro 

modo. 

 

A autora acrescenta, ainda, que para lidar com a confusão, incerteza e caos, os homens 

criam uma variedade de símbolos. Os mitos provêm explicações, reconciliam contradições e 

solucionam dilemas; as metáforas transformam o desconhecido em compreensível; os 

cenários dão direção à ação em terreno desconhecido e aparentemente não-mapeável. “E, se 

de um lado eles cegam-nos para novas informações e oportunidades de aprendizagem, de 

outro são necessários para se obter a solidariedade, a estabilidade e a certeza” (MEDINA, 

1987, p. 48). 

Medina (1987) coloca que os rituais e cerimônias são vistos como tão importantes para 

organizações e sociedades quanto para indivíduos, cumprindo quatro funções principais: a de 

socializar, estabilizar, reduzir ansiedade e ambiguidade e conduzir mensagens a clientes e 

assembléias externas. Brinquedo e humor estão relacionados e servem para permitir relaxar as 

regras e buscar alternativas. Encorajam a experimentação, a flexibilidade e a adaptabilidade. 

No universo da implementação, observa-se que as organizações possuem processos 

administrativos, mas para os teóricos a ênfase desses processos está mais na aparência do que 



 

no conteúdo que produzem. Tal afirmativa se suporta como uma necessidade de legitimar o 

apoio junto ao público externo e serve de significado interno para os indivíduos. O Modelo 

Anárquico por ser recente, carece de melhores caracterizações. No entanto, promove avanços, 

pois quando comparado aos modelos burocráticos e político que enfocam a imutabilidade dos 

processos organizacionais existentes, ele promove a reflexão que os "fatos" do mundo e da 

vida em sociedade são aqueles que os seres humanos se decidiram a construir e a acreditar 

neles. Por outro lado, vê-se uma limitação, pois não fornece referencial para lidar com 

situações de conflitos e barganha organizacionais ou com hierarquia, controle e rotinas 

burocráticas (MEDINA 1987, p. 50). 

Dispostos os modelos teóricos, uma das preocupações que reside na perspectiva do 

pesquisador Avaliador é qual modelo escolher para que possa compreender determinado 

objeto de estudo. Cada modelo apresentado constitui uma lente de análise, ou como Medina 

(1987) destaca são visões do mesmo objeto de diferentes ângulos. Assim, a autora propõe um 

quadro comparativo em que se descrevem as características comparando-as entre si nos 

modelos apresentados, conforme Quadro 17, a seguir: 

 

Quadro 17 - Características de situações em que se utiliza cada modelo teórico 

  

Características 

Modelos teóricos para analisar a implementação de políticas 

públicas  

Racional/ 

burocrático 

Recursos 

humanos 

Político Anárquico 

simbólico 

Objetiva ou 

subjetiva 

Objetiva Subjetiva Objetiva e 

subjetiva 

Subjetiva 

Técnica ou 

distributiva 

Técnica Técnica ou 

distributiva 

Distributiva Distributiva 

Nível de 

ambiguidade 

Baixo Moderado Moderado e alto Alto 

Recursos Escassos a 

moderados 

Moderados 

abundantes 

Escassos Escassos a 

abundantes 

Nível de conflito Baixo a 

moderado 

Moderado Moderado a alto Moderado a 

alto 

De cima para 

baixo ou vice-

versa 

De cima para 

baixo 

De baixo para 

cima 

De baixo para 

cima 

De cima para 

baixo ou de 

baixo para 

cima 

        Fonte: Bolman e Deal (1984 apud Medina 1987). 

Silva e Melo (2000) trazem uma discussão sobre a implementação de políticas 

públicas que perpassa por uma visão tradicional, situação em há a análise a partir das fases do 

policy cycle, ou seja, a implementação corresponde às execuções e metas traçadas quando da 

formulação da política. Nesta perspectiva, ao se separar a formulação da implementação 



 

pode-se a partir daí discutir as eficiências dos programas governamentais. Tal visão 

desconsidera a possibilidade dos efeitos retroalimentadores sobre a formulação da política, ou 

seja, não considera o policy cycle como um processo. Esse status da implementação é 

denominada de modelo Top - Down , conforme Figura 09: 

 

Figura 09 – Visão clássica do policy cycle. 
 

 

 

                                Fonte: Silva e Melo (2000, p. 5). 

 

Ao considerar a implementação como uma fase que compõe um processo maior, 

passa-se a enfatizar elementos institucionais, organizacionais e de atores diversos que 

diretamente ou indiretamente podem interferir no programa. Assim, considera-se a 

implementação como um processo linear, que avança quando comparado com a visão 

tradicional anteriormente apresentada. Ao mesmo tempo Silva e Melo (2000) observam que 

essa forma de análise da implementação está equivocada, apesar de incorporar o 

monitoramento à análise, pois confere mais atenção ao contexto (fase) da formulação em 

detrimento às demais. É como se a fase de formulação não tivesse problemas. Para visualizar 

o policy cycle como um processo simples e linear, ver Figura 10 a seguir. 

 

Figura 10 – Visão clássica do policy cycle como processo linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Silva e Melo (2000, p. 6). 
 

A visão de implementação proposta nos dois modelos discutidos (clássico e como 

processo linear) padece, portanto de sérios problemas no que se refere aos seus pressupostos. 

A adoção da perspectiva em que o policy cycle é visto como um processo simples e linear que 

consagra uma visão Top-down da formulação e desenho dos programas, no qual os problemas 

de implementação são necessariamente entendidos como "desvios de rota".  

Essa perspectiva de análise da implementação pressupõe uma visão ingênua e não 
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realista do funcionamento da administração pública, que aparece como um mecanismo 

operativo perfeito, e seria possível assegurar a fidelidade da implementação ao desenho - 

posto inicialmente. “Essa visão hierárquica da burocracia pública como correspondente ao 

ideal weberiano é francamente idealizada. Ela está ancorada em um policy environment 

caracterizado por informação perfeita, recursos ilimitados, coordenação perfeita, controle, 

hierarquia, clareza de objetivos, regras perfeitas e uniformes, linhas únicas de comando e 

autoridade, além de legitimidade política e consenso quanto ao programa ou política” 

(SILVA; MELO, 2000, p. 8). 

Pedone (1986) traz uma discussão de implementação de políticas públicas no universo 

da administração pública, sendo considerado o momento cuja materialização se dá após a 

institucionalização do projeto de Lei. Para expor sua construção, o autor apresenta um 

conjunto de componentes e o relacionamento entre estes no processo. Conforme demonstrado 

na Figura 11: 

 

Figura 11 – Componentes do processo de implementação. 
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      Fonte: Pedone (1986, p. 30). 

 
O autor apresenta um modelo de seis componentes que formam a implementação que 

possibilita uma visão completa do processo: 

1° Componente: Conglomerado de órgãos que lidam com as políticas e com o 

conjunto de executores; 

2° Componente: Demandas e recursos que estimulam os formuladores e executores; 



 

3° Componente: Denominado de processo de conversão, que inclui estruturas e 

processos, normas e métodos de formulação e decisão que transforma os imputs em políticas 

públicas; 

4° Componente: As políticas públicas resultantes representam os objetivos, valores, 

intenções e interesses dos formuladores, dos tomadores de decisões e dos grupos próximos a 

política e concomitantemente dos órgãos que implementarão a política; 

5° Componente: Uma leitura do desempenho da política como base nos serviços 

prestados aos beneficiários; 

6° Componente: Está atrelado a uma análise dos resultados e a realimentação de 

informações ao sistema de conversão às novas demandas, recursos e dificuldades encontradas.  

Percebe-se que há um envolvimento de diversas estruturas controláveis ou não. Tal 

constructo converge com a ideia de Bardach (1977 apud SUBIRATS, 1994) ao argumentar 

que a implementação de políticas é muito parecida com um processo de “montagem”, pois 

consiste na construção de peças de diferentes fontes, um pouco diferente nos objetivos que 

foram inicialmente previstos, e em seguida, remodelar as peças em um mecanismo capaz de, 

eventualmente, produzir os resultados. Os recursos necessários para implementar a política 

podem estar sob o controle dos outros, que podem ter tanto status e autoridade como aqueles 

que tentam implementar a política e que podem ser desinteressados ou mesmo opostos à 

execução dessa política particular. Esse cenário contrasta com a imagem de um ordenado e 

previsível conjunto de passos predeterminados. 

No contexto da implementação há uma conjugação de atividades individuais e 

organizacionais, lembram Meny e Thoenig (1992).  Assim, se tem uma junção de duas 

grandes estruturas analíticas: a primeira refere-se à teoria de mudança social subjacente ao 

próprio programa governamental, em que através da ação se espera diversas reações e 

mudanças de comportamentos que culminem com o alcance dos objetivos definidos, isso a 

partir de uma orientação normativa. A outra estrutura está calcada em um sistema de ação 

composto de relações entre os atores envolvidos na execução. Nesta perspectiva, existem dois 

elementos: o processo de execução e a estrutura da execução.  No processo se encontra a 

formalização e os objetivos (designa teoricamente a operacionalização da política e suas 

formalizações), e na estrutura estão as relações sociais, ou seja, de fato um sistema de ação. 

Nakamura e Smallwood (1980), compreendem que o processo de implementação 

necessariamente deve partilhar do modelo em que o considera como uma parte do processo 

político, cujo entendimento se dará pela leitura das relações entre os atores, tanto na formação 

da política, na implementação dela e na avaliação. Na verdade existem três ambientes de 



 

análise. Paralelamente a isso, têm-se as ligações entre os momentos processuais da política. 

Para os autores existe a seguinte configuração de ambientes que influenciam na 

implementação, conforme Figura 12:  

 

 

Figura 12- Ambientes que influenciam a implementação. 

 

 
             Fonte: Nakamura e Smallwood (1980, p. 27). 

 

O processo de comunicação entre os atores acontece dentro de cada ambiente e inter 

ambientes, ou seja, o ambiente da implementação enquanto execução não está fechado, pois o 

sistema que o contém interage com diversos atores e está em diversas arenas. Em cada 

ambiente desse tem-se um grupo de atores e as arenas. No ambiente de formulação tem-se os 

“fazedores da política”, legisladores e a alta administração, todos com legitimidade para tal 

atuação.  

No ambiente 2 (da implementação) o foco dos autores se dá em três estruturas: os 

atores e as arenas, a estrutura organizacional e a burocracia e a formação de redes de 

comunicação e mecanismos de cumprimento.  Nesta perspectiva, o Quadro 18, apresenta as 

referidas estruturas e os elementos que as compõem. 

 

Quadro 18 – Estruturas analisadas no ambiente da implementação 

 

Estrutura Elementos envolvidos 

Atores e arenas 

Os atores têm-se desde os formuladores da política, os implementadores 

formais (instituições com autoridade, legalidade, responsabilidade e 

recursos para a execução), os intermediários (são indivíduos ou grupos 

que recebem a delegação para auxiliar na execução da política pública, a 

exemplo as organizações sociais), os lobistas e grupos constituintes 

(grupos externos que podem afetar o processo de implementação, pode 

se tornar frágil a implementação, em face da discricionariedade), os 

consumidores/destinatários, a mídia e ,por fim, os avaliadores.  



 

Redes de comunicação e 

mecanismos de  

cumprimento 

Entre os atores e entre os ambientes se faz necessário a construção de 

comunicações através de interfaces. De certa maneira gera-se uma 

situação de controle para acompanhar a execução (desde controle através 

da coerção psicologia, controle material até o controles normativo –

simbólico). Na gestão dos intermediários devem-se criar mecanismos de 

cobrança de cumprimento de resultados. Definir critérios para avaliar a 

performance dos intermediários. Apenas o governo tem a legitimidade 

na cobrança, ficando fragilizada tal possibilidade pelos intermediários.  

Estrutura organizacional 

 e normas da Burocracia 

Definição de procedimentos internos. Alocações de recursos 

administrativos. Preocupação em adequação da equipe de staff. Outra 

preocupação é a motivação dos implementadores e sua situação 

psicológica (essencial clareza no processo de comunicação). Deve-se 

conhecer o ambiente burocrático e conceber que ele interage com os 

demais ambientes.  

Fonte: Criado a partir de Nakamura e Smallwood (1980). 

 

Remetendo-se a Figura 12, constata-se que a implementação acontece em um contexto 

circular e dinâmico, no qual a interação entre os universos dos ambientes e os atores em seu 

ambiente e suas possibilidades de transacionar em outros ambientes deixam o processo de 

implementação mais complexo de compreender.  Quanto ao que trata o Quadro 18, observa-se 

a importância da normatização e da burocracia na implementação, bem como a questão dos 

recursos envolvidos, especialmente o Staff das instituições executoras. 

Berman (1978) já observou que havia consenso no universo das análises de 

implementação de política pública de maneira a constituir um determinado framework que 

converge para um ensaio conceitual comum, a saber: (1) Os pesquisadores já apresentam 

consenso sobre o significado e a natureza do problema da implementação; (2) Se rejeita a 

simples colocação de que a implementação tem seu problema originário apenas no desenho, 

visto que os relacionamentos institucionais também tem relevância, bem como o outro foco 

deve ser a estrutura; (3) Muitos pesquisadores consideram o estudo da implementação como 

uma análise de processo, sendo assim, pode subsidiar a identificação dos principais 

alavanques da política na arena social.  

Em sua proposta Berman (1978) apresenta uma arquitetura organizativa em que o 

processo de implementação se materializa. Por um lado, tem-se a macro implementação na 

qual o Governo Federal para implementar as políticas sociais, depende de outras organizações 

em nível local para sua operação. No entanto, para que essas organizações locais executem as 

políticas provenientes da relação institucional firmada se faz necessário atividades que estão 

no universo da microimplementação, ou seja, na localidade. Na microimplementação, passa-

se a ter diversas decisões pelos diversos atores, pois se definem políticas de atendimento no 

espaço geográfico a ser operacionalizada a política social.  



 

 

2.3.1 Implementação de políticas públicas como pesquisa avaliativa 

 

 

A avaliação da implementação é uma subárea da pesquisa avaliativa de política, em 

que representa a avaliação de processo cuja compreensão pode ser concebida de duas formas: 

a primeira se inicia desde a formulação da política, implicando a formação da agenda 

governamental, a definição do campo de interesses e a identificação das alternativas. Já a 

segunda diz respeito à explicitação dos programas, desde a definição das estratégias, metas e a 

utilização dos recursos. O estudo de Pressman e Wildavsky realizado nos EUA em 1960 sobre 

a implementação de um programa na cidade de Oakland (Califórnia) foi o trabalho pioneiro 

na área de avaliação de implementação, destacando-se por sua contribuição em constatar que 

o que se pensava em nível de governo central nem sempre se conseguia implantar e conseguir 

resultados em nível local (PEREZ, 2007). 

Perez (2007) destaca que pesquisas avaliativas de implementação proporcionam 

algumas contribuições, tais como: 

a) Enquanto pesquisa orientada, pode dar suporte a correções de rumo nos programas, 

especialmente, no contexto dos decisores; 

b) Podem possibilitar a ampliação da efetividade das decisões dos programas; 

c) Podem contribuir para a transparência das ações governamentais; e 

d)Possibilitam maior grau de interação entre os distintos corpos da política 

(administrativo, política e comunidade). 

 

Para Lobo (2007) em se tratando de processos, a avaliação estrutura-se de forma que 

se privilegiem análises qualitativas. A ideia de processo supõe variações político- 

institucionais num continuum de tempo e espaço, devendo o avaliador tratar essa construção 

como uma atividade complexa, que pode envolver variáveis desde os atores envolvidos 

diretamente ou indiretamente com o programa governamental estudado, passando pelos 

mecanismos que impulsionam ou refreiam a execução da ação governamental, bem como 

discutindo elementos da cultura organizacional das agências públicas envolvidas. Neste 

mesmo itinerário, observam-se algumas características que podem interferir em uma avaliação 

de implementação, dentre elas: a descontinuidade político administrativa; (in) capacidade 

institucional dos agentes governamentais; a inexistência de um monitoramento desenhando 

desde o início do programa, que pode levar a perdas incalculáveis na qualidade da avaliação; 

por fim, a busca por perfeição por parte dos avaliadores (acadêmicos). 



 

Na visão de Subirats (1994), no caso do interesse se concentrar na fase de 

implementação, o tipo de informação que se precisa é distinto. Neste caso, será importante 

conhecer como foi produzida a implementação, e decidir, qual é o grau de operatividade do 

programa, as dificuldades de aplicação que se tem produzido em distintos momentos ou 

lugares, qual havia sido a relação dos atores envolvidos, que erros ou abusos haviam sido 

produzidos. Também será importante, neste sentido, conhecer como é o funcionamento da 

gestão ou direção do programa, tanto a gestão de recursos humanos como a distribuição de 

recursos. Assim mesmo, será decisivo conhecer qual é o grau de impacto que tem um 

programa sobre o problema levantado, avaliando como variar ou inclusive eliminar o 

programa analisado. 

A pesquisa de avaliação da implementação é um estudo sistemático das atividades 

colocadas em prática pelos implementadores, com a finalidade de identificar os fatores que 

explicam o processo de transformação dos programas públicos em resultados (SUBIRATS, 

1994). 

Draibe (2001, p. 30), relata que as avaliações de processo, “buscam identificar os 

fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da implementação e que 

condicionam positivamente ou negativamente, o cumprimento das metas e objetivos”. Tais 

fatores podem ser entendidos como condições institucionais e sociais dos resultados” 

(DRAIBE, 2001, p. 30).  

Neste contexto, observa-se o que se denomina de anatomia do processo geral de 

implementação, momento o qual a autora passa a descrever que a avaliação da implementação 

pode ser operacionalizada metodologicamente através de identificações de subprocessos da 

implementação (aqui denominados de dimensões), que na proposta construída é dotada de seis 

dimensões, que podem ser visualizadas no Quadro 19: 

 
Quadro 19 - Dimensões de avaliação da implementação de uma política pública 

 

Dimensões de análise do 

processo da política pública 

Características-alvo da interlocução do avaliador. 

Subsistema gerencial e decisório 

Competências dos gerentes do programa; capacidade de 

desenhar e intervir através de decisões; graus de centralização 

ou descentralização da gestão. 

Processo de divulgação e 

informação (comunicação) 

Diversificação dos canais de comunicação com os 

beneficiários do programa; qualidade das mensagens; 

percentual do público atingido. 

Processo de seleção 
Qualidade da sistemática de aferição do mérito; adequação do 

grupo de beneficiários selecionados aos objetivos do programa. 

Processo de capacitação 
Competências dos técnicos na execução; duração e qualidade 

da operacionalização do programa; avaliação dos técnicos do 



 

governo pelos agentes beneficiados  

Subsistema logístico e 

operacional 

Financiamento e gastos; provisão de recursos materiais; 

suficiência dos recursos; qualidade da infraestrutura e material 

de apoio (prospecção e atendimento e evolução do 

beneficiário). 

Processo de monitoramento e  

Avaliação interna 

Regularidade da ação governamental; abrangência; agilidade 

na identificação dos desvios e incorreções; 

capacidade/agilidade em recomendar retificações nos 

processos quando necessários. 

Graus de participação e comprometimento dos atores 

(beneficiários e parceiros) para propor e recomendar 

aperfeiçoamentos, promover aprendizagem institucional 

coletiva. 

Fonte: Desenvolvido a partir de Draibe (2001). 

 

O modelo de Draibe (2001) pode ser abstraído para compor uma análise do processo 

de implementação de um programa governamental, tendo como retrato constitutivo como os 

arranjos institucionais (burocracia) estão dimensionados, possibilitando a gestão/avaliador 

mensurar as disfunções, caso existam. Flexor e Leite (2007, p.10) afirmam que  

 

A implementação representa um processo pelo qual as decisões acomodam-se à 

realidade, ajustam-se ao campo de aplicação, se inscrevem nas rotinas dos agentes 

que implementam a política. Implementar consiste em aplicar um programa de ação 

a um problema. Isso significa que existem perturbações e modificações entre os 

objetivos perseguidos e as ações efetivas. É nessa fase que o papel dos gestores e o 

desenho institucional da política se tornam críticos. Com efeito, em função dos 

atores envolvidos (os agentes que implementam a política e o público-alvo do 

programa), dos instrumentos estabelecidos e do grau de centralização dos processos 

(existência de um órgão específico ou não, mecanismos de supervisão, 

especialização das organizações,etc.), a distância entre os objetivos perseguidos e as 

ações efetivas pode ser mais ou menos importante. 
 

A ação da implementação passa obrigatoriamente pelo desenho institucional. A 

burocracia deve ser tratada dentro do que Abrúcio e Loureiro (1998) chamam de 

despolitização da burocracia, pois esta deve ser neutra de influências políticas que, muitas 

vezes, fomentam o desvirtuamento dos programas governamentais, ou seja, acabaria 

afastando os enters públicos dos seus objetivos finalísticos que são os interesses públicos. De 

outro lado, aquela deveria ter uma postura de eficiência frente ao sistema político.  

A avaliação de processo visa acompanhar e avaliar a execução dos procedimentos de 

implantação dos programas e políticas e diferencia-se em avaliação de eficácia e de eficiência. 

O objeto central dessa modalidade é avaliar a adequação dos meios e recursos utilizados 

perante os resultados parciais ou finais, referenciados aos objetivos e metas propostos pela 

política ou programa. Observa-se, contudo, que avaliar processo não pode se confundir com a 



 

atividade de monitoramento de programas, pois esta é uma ferramenta de gerenciamento 

(CARVALHO, 2003). 

Rodrigues (2008) discute uma nova forma de avaliação de políticas públicas, em que 

sai da superficialidade para uma que considera todos os contextos e por meio de um olhar 

multidimensional. Assim sendo, a avaliação torna-se uma pesquisa que não coloca como 

centro de investigação os instrumentos de coleta de dados, o que faz emergir uma nova forma 

de avaliar políticas, que trate de maneira profunda, não como uma atividade de medida, mas 

sim como um constructo cuja base essencial é a compreensão. A autora avança e elenca 

quatro pontos básicos que devem nortear uma avaliação profunda de uma política pública, ei-

los:  

a) Análise do conteúdo do programa em três aspectos: formulação (critérios, objetivos, 

dinâmica de implementação, acompanhamento e avaliação), bases conceituais (paradigmas 

orientadores e as concepções e valores que os informam, bem como os conceitos e noções 

centrais que sustentam essas políticas) e coerência interna (não-contradição entre as bases 

conceituais que informam o programa, a formulação de sua implementação e os itens 

priorizados para seu acompanhamento, monitoramento e avaliação). 

b) Análise do contexto da formulação da política: estudo detalhado do momento 

político, econômico, social em que a política nasceu, tentando identificar as inter-relações 

entre as instâncias governamentais. Atenção ao marco legal, bem como a identificação da 

existência de políticas semelhantes. 

c) Trajetória institucional de um programa: a finalidade nesta instância de análise é a 

de averiguar como um programa vem passando pelas instituições, identificando as coerências 

ou não, as mudanças de curso dentre outros elementos, desde a sua base (órgão executor) até 

um olhar junto aos beneficiários.  

d) Espectro temporal e territorial: por meio desta dimensão analítica, procura-se 

apreender a configuração temporal e territorial do percurso da política estudada de forma a 

confrontar as propostas/objetivos gerais da política com as especificidades locais e sua 

historicidade. A apreensão dessa configuração coloca algumas questões em destaque: a) as 

possibilidades de articular, na avaliação, as perspectivas e objetivos de propostas 

generalizantes às particularidades locais; b) as possibilidades de implementação de políticas, 

de forma localizada, que levem em conta seu percurso temporal e territorial. 

A proposta de Rodrigues (2008) pode ser incorporada na busca por uma reflexão na 

compreensão da pesquisa de avaliação de implementação de políticas públicas, pois para a 

autora, no processo da pesquisa, pode emergir categorias analíticas que estejam latentes ou 



 

que sejam percebidas como importantes pelo pesquisador, além de uma proposta que está 

teoricamente distante dos modelos positivistas, apresenta um senso agregador da compreensão 

através da construção contextual desde a formulação da política até o seu processo de 

execução.  

Para que se processe uma avaliação da implementação de uma determinada política 

deve-se identificar os componentes que a compõe. Para Costa e Castanhar (2003) os 

componentes são definidos como: as estratégias, atividades, comportamentos, formas de 

comunicação e tecnologias necessárias para a implementação do programa, bem como a 

especificação dos beneficiários e as situações em que se dá a implementação. 

Os autores ainda observam que,  

 

A adequada e precisa identificação dos componentes do programa permitirá que se 

avalie quais aspectos do programa foram implementados como previsto, quais não 

foram e quais fatores influenciaram eventuais discrepâncias na implementação. Um 

outro aspecto que a correta especificação dos componentes permite avaliar diz 

respeito à medida que o escopo do programa (beneficiários pretendidos) foi 

observado. Além disso, possibilitará conjecturar sobre os elos entre os resultados da 

implementação e os resultados do programa propriamente dito (em termos de 

produção, resultados intermediários, impactos etc.) (COSTA; CASTANHAR, 2003, 

p. 98). 

 

Toda e qualquer proposta de metodologia de avaliação da implementação de uma 

política pública não deve se perder no universo de conclusões sobre fracasso ou sucesso de 

uma política, em especial, pelo fato de que diversas alterações processuais acontecem por 

variáveis externas aos implementadores. Assim a pesquisa avaliativa que tenha como foco o 

timing entre o ex-ante e o ex-post no objeto de estudo deve pontuar os diversos 

estrangulamentos alheios à vontade do gestor que implicaram o não alcance das metas 

planejadas e ou impediram os objetivos iniciais do programa de terem sido atingidos, 

possibilitando assim um melhor rendimento político administrativo do sistema (ARRETCHE, 

2001; SUBIRATS 1994). 

Ander-Egg e Aguilar (1994) discutem que a avaliação de implementação, pode ser 

constituída de uma leitura de quatro dimensões básicas: avaliação de cobertura, avaliação de 

implementação (aspectos técnicos), Avaliação do ambiente organizacional e Avaliação do 

rendimento pessoal. Para visualizar os elementos envolvidos em cada dimensão analítica, ver 

Quadro 20, a seguir: 

 

Quadro 20 – Dimensões para avaliar a implementação de políticas públicas 

 



 

Dimensão Elementos observacionais 

Cobertura 

O programa chega a sua população-objeto? 

O programa chega realmente ao segmento ou grupo da população que se tem em 

vista com seu destinatário? 

Qual o grau de utilização dos serviços e perfil do usuário? 

Existem coberturas deficitárias ou supercobertura ? Por quê? 

Existe conhecimento, acessibilidade, aceitação do programa por parte dos 

usuários potenciais e reais? 

Qual o grau de participação das pessoas no programa? 

Implementação 

O programa é implementado como estava previsto no plano? 

Foram postos em prática os esforços de intervenção na forma indicada pelo plano 

do programa? As atividades e tarefas são executadas do modo previsto? 

Foram cumpridas as tarefas de preparação e motivação necessárias para criar um 

clima favorável à implantação do Programa? 

Qual a disponibilidade real de recursos para a execução e implementação do 

programa? Existe adequado sistema de controle operacionais sobre o andamento 

do Programa?  Existe adequado sistema de informação para o acompanhamento 

do programa? Quais os custos de funcionamento do Programa? Os recursos estão 

sendo utilizados adequadamente? Os procedimentos utilizados são apropriados 

aos objetivos em vista? Facilitam a execução desses objetivos? Os procedimentos 

utilizados são oportunos do ponto de vista político, econômico, social, cultural 

e/ou institucional? 

Ambiente 

organizacional 

A estrutura organizacional da instituição contribui ou prejudica o 

desenvolvimento do programa? 

O tipo de direção a e os mecanismos de tomada de decisão são coerentes com os 

objetivos do programa? São os mais adequados para alcançar os objetivos do 

programa? 

A natureza e o conteúdo das comunicações internas do programa se adaptam às 

necessidades de gestão do mesmo? São excessivas ou escassas? 

Qual o clima e nível de satisfação existente no seio da organização? Que relação 

existe com o rendimento pessoal? 

A organização de recursos humanos, técnicos e materiais é adequada e útil para a 

prestação dos serviços que se tem em vista? O sistema de supervisão de pessoal é 

adequado? As modalidades de coordenação permitem articular adequadamente as 

atividades das diferentes pessoas implicadas na realização do programa? 

Rendimento 

pessoal 

Qual a aptidão e habilidade do pessoal envolvido na aplicação de técnicas e 

procedimentos às tarefas e atividades próprias do Programa? 

Quais são as atitudes e motivações para fazer responsavelmente o trabalho? 

O que fazem os responsáveis pela direção, os quadros médios e os executores do 

programa corresponde ao estabelecido na análise dos postos, manual da 

organização e/ou manual de procedimentos? 

A competência profissional do Programa se ajusta ao padrão de qualidade 

exigido? 

Qual a capacidade do pessoal em gerar soluções? 

O pessoal possui os conhecimentos e habilidades necessários para o correto 

desempenho das funções do seu cargo?E as aptidões? 

Qual o nível de satisfação do pessoal envolvido com o Programa?Existem 

incentivos para o pessoal? De que tipo? Quais os efeitos? 

O pessoal consegue gerenciar o tempo e as atividades em tempo oportuno? 

Fonte: Criado a partir de Aguilar e Ander-Egg (1994, p.53-54).  

 

Wildavsky e Majone (1978 apud PRESSMAN e WILDVASKY,1998) discutem a 

separação que alguns fazem entre a implementação e a formulação no processo de avaliação, 



 

uma vez que para os mesmos essas etapas são entrelaçadas. Assim, o ponto de partida para a 

avaliação é a ação governamental. Para poder compreender a implementação os autores 

passam a discutir a implementação sob as seguintes vertentes: 

a) Implementação como controle: Propõe a implementação a partir de um 

planejamento, no qual se sabe previamente a melhor maneira de se implementar um 

programa. Dentro da lógica do planejamento, os estudiosos observam que a dificuldade aqui é 

explicar a função produção dentro do universo dos insumos e objetivos predefinidos, 

identificando o porquê das mudanças “extraplanejamento”. Assim, conduz-se a 

implementação fugindo de “becos sem saídas”, hipóteses descartadas, fatos incertos e optando 

por uma fórmula conhecida que consiste em classificar os objetivos, considerar as alternativas 

e uma norma para selecioná-las. 

b) Implementação como interação: Esse modelo de análise de implementação reduz ao 

mínimo a importância das metas e planos. O que se deve materializar é um conjunto de 

negociações inter implementadores. Assim, as normas de um programa são meras palavras 

que devem ser comunicadas aos executores. Os analistas dessa teoria separam nitidamente o 

plano da implementação da própria implementação do programa, ou seja, o sucesso ou 

fracasso da implementação independe do plano desenhado. O processo se constitui como uma 

busca de consenso entre os implementadores quanto às metas, autonomia individual e um 

compromisso com que irá executar o referido programa. 

c) Implementação como política definida: A implementação sobre essa perspectiva 

partilha da mutabilidade dos objetivos do programa durante sua implementação, em especial, 

por geralmente destoar o que se formula e o que de fato se consegue alcançar. Para os autores 

a ideia de política está fundada na correlação entre recursos, seus usos e os objetivos do 

programa governamental implementado. Tendo em vista a condição de moldar o 

comportamento dos atores a partir das restrições dos recursos disponibilizados, a busca é pela 

identificação. Com isso, para melhor explicar os fracassos das implementações se faz 

necessário a indagação pela teoria, pois as que existem são qualificadas como insuficientes. 

Aparentemente, a formulação e a implementação de políticas ou programas são vistas 

como fases distintas, pois entendidas, respectivamente, como diagnóstico de problemas e 

propostas para sua solução e como execução de passos previamente definidos e organizados, 

em realidade, elas não se distinguem tão facilmente. A própria implementação de ações é, e 

de fato assim ocorre, um constante (re) definir das decisões, recomendadas pela política em 

momentos anteriores de seu processo (CARVALHO, 2003). 



 

Silva (2001) faz uma discussão entre a avaliação de processo de implementação e 

avaliação de impactos. Tal separação conceitual traz à tona ao leitor um melhor 

esclarecimento sobre os elementos que envolvem uma pesquisa avaliativa de processo de 

implementação de uma política pública. A avaliação de processo é um modelo de avaliação 

em que se enfoca na análise entre os meios investidos e as metas propostas e como a gestão 

do programa administra a adequação dos recursos (de maneira geral) para a execução do que 

se foi pensando no momento da formulação da política, tendo assim esse tipo de avaliação 

para Silva (2001, p. 82) os seguintes objetivos:  

 

Identificar fatores determinantes dos êxitos e fracassos do processo de 

implementação. Analisar os determinantes institucionais e socioculturais que podem 

explicar o sucesso e fracasso da implementação. Oferecer aos responsáveis pelo 

programa sugestões, e recomendações de procedimentos alternativos para corrigir ou 

impedir distorções ou obstáculos na consecução das metas e objetivos. Coletar e 

sistematizar informações sobre o programa.  

 

Os autores Hill e Hupe (2002) apresentam uma discussão entre a implementação e 

pesquisa avaliativa destacando que a implementação passa por um estudo de como colocar 

aquilo que é preciso para as pessoas beneficiárias, já a avaliação está preocupada em como 

elas percebem esse recebimento. Para visualizar melhor ver Quadro 21, em que é traçada uma 

comparação entre a implementação e a pesquisa de avaliação no que concerne aos objetos de 

atenção e as ações da pesquisa. 

 

Quadro 21 – Implementação e pesquisa avaliativa 

 

                                         Objeto de atenção                Ação da pesquisa 

Implementação 

Processo/Comportamento 

Resultados  

Saídas 

Conexões causais 

Descrição 

Explicação 

Construção de teoria 

Julgamentos analíticos  

Avaliação Valores ligados aos produtos Emissão de juízos de valor 

               Fonte: Hill e Hupe (2002, p. 12). 

 

Para Hill e Hupe (2002) a análise da implementação de um programa governamental 

se aproxima da pesquisa avaliativa da implementação, na medida em que os resultados da 

avaliação servem de informes e indicativos para os implementadores.  Assim, para os autores 

a pesquisa avaliativa de implementação procura apoio nas ciências políticas e na 

administração pública. Avançando nesse contexto Silva (2001) traz um conjunto de 



 

discussões sobre as dimensões analíticas que compõem a avaliação de processo. Para 

visualizar ver Quadro 22.  

 

Quadro 22 – Dimensões analíticas na avaliação de processo 

 

Dimensão Avaliação de processo 

Concepção É um procedimento de verificação e correção do funcionamento de um programa. 

Objeto 

Aferição da adequação entre meios e fins, observando o contexto organizacional, 

institucional, social, econômico e político, no qual se desenvolve a implementação 

de um programa. 

Objetivos 

Aferir a eficiência e a eficácia de um programa, oferecendo descrição adequada dos 

serviços e verificando se a população alvo está sendo atingida. Corrigir o curso de 

ação durante a implementação. Permitir a escolha racional entre as alternativas que 

aumentam a eficiência do programa. Oportunizar melhor alocação dos recursos, 

permitindo aos administradores a otimização entre insumo/produto e aos técnicos, o 

conhecimento dos aspectos operativos do programa na sua implementação.  

Momento 
Realiza-se durante a implementação do programa, olhando para frente para 

correções ou adequações. 

Horizonte Efetua decisões cotidianas/operativas. 

Usuário Administradores e executores do programa.  

  Fonte: Silva (2001, p. 50). 

 

A partir das dimensões anteriores, pode-se inferir que as atividades concernentes a 

cada tipo de avaliação consideram elementos essenciais em cada dimensão apresentada, desde 

a dimensão denominada de momento, em que se destaca o fato de que a avaliação processual 

necessariamente só pode ser efetivada desde a fase da formação e formulação da política até a 

chegada ao usuário final.  

Silva e Costa (2000) fazem uma discussão sobre a fase implementação destacando 

que a mesma pode ser considerada sob duas possibilidades: a primeira é aquela em que os 

estudos podem ser conduzidos a partir da formação da agenda, passando pela formulação da 

política e sua materialização oficial em programas e metas. Por outro lado, existem também 

estudos avaliativos que tratam a implementação como o momento a partir da materialização 

do programa governamental. Assim, para os autores, os estudos de implementação devem 

enfocar decisões e decisores que confrontam elos críticos e estratégicos, apresentando três 

dimensões que podem ser adotadas para identificar essas decisões, a saber:  

a) A primeira dimensão, diz respeito àquelas decisões que definem as relações entre 

desenho ou formulação, de um lado, e os formatos que os programas adquirem ao final 

do processo que os implementou, de outro. A maior ou menor coerência e distância 

que guardam, assim como os movimentos que condicionam as decisões, na 

implementação, constituem um dos principais problemas de pesquisas nessa área. Essa 



 

dimensão constituirá, para efeitos da estratégia de avaliação aqui apresentada, o 

primeiro parâmetro básico. 

b) A segunda é a dimensão temporal do processo de implementação e seus efeitos 

(diferenciados no tempo) sobre as organizações em que se processam (evidencia-se 

aqui a questão da aprendizagem institucional); sobre os atores que implementam 

(resistências ou adesões e alterações de comportamento que se processam); e sobre as 

condições iniciais, modificadas, reproduzidas e alteradas pela própria implementação. 

Os estudos de avaliação da implementação estão voltados para captar essas alterações, 

comparando-as em diferentes momentos do tempo. 

c) A terceira dimensão trata da identificação das condições que propiciam ou entravam o 

processo de implementação do programa em análise, que podem ser sintetizadas na 

área de conteúdo e nas características básicas de seu desenho, ou seja, qual a ambição 

e complexidade da intervenção e quais são os fatores econômico-financeiros, 

institucionais e gerenciais que explicam a natureza, alcance e os limites da 

implementação em curso: perfil do gasto público; a forma de organização da 

intervenção; organização da demanda e aderência do bem ou serviço às condições 

específicas do demandante. 

 

Martes et al (1999) apresentam um modelo de avaliação da implementação de 

programas governamentais a partir do universo brasileiro, discutindo que o processo 

avaliativo pode ser analisado sobre três dimensões. A primeira, os autores tratam através das 

relações dentre desenho e formulação comparando com os formatos implementados, de 

maneia a desvelar as distâncias e coerência neste constructo. A segunda dimensão refere-se à 

temporalidade da implementação e seus efeitos sobre as organizações que gerenciam esse 

processo, sobre os atores envolvidos efetivamente com a implementação, e por fim, uma 

análise sobre as condições iniciais. A terceira e última dimensão está atreladas à identificação 

das variáveis que facilitam ou dificultam o processo de implementação, que se encontram no 

universo da gestão, situação econômica e financeira e institucional.  

Para proceder uma avaliação de implementação os autores propõem que deve-se 

reconstruir a estratégia de implementação definida, de maneira que essas dimensões descritas 

podem ser norteadas através de perguntas norteadoras, cuja explicitação está disposta no 

Quadro 23 a seguir: 

 

Quadro 23 – Modelo de Avaliação da implementação a partir das três dimensões 



 

 

Variável Questionamentos norteadores 

Objetivos do programa 

reformulado ou inovador e 

desenho da implementação 

Supondo que aos programas novos ou reformulados buscam metas globais 

múltiplas, até onde o modelo escolhido para a implementação foi consistente 

com os objetivos da reforma? 

Escopo e grau de inovação da 

intervenção 

Aqui se trata de identificar o modo como os formuladores da política 

equacionaram as relações entre estratégia da implementação, estrutura e 

dinâmica organizacionais, na busca eficaz dos resultados pretendidos. Essa 

equação pode ser traduzida em algumas perguntas básicas. Como se 

compuseram escopo (compreensividade baixa, média ou alta) e intensidade 

de inovação (baixa, média ou alta) dos componentes da inovação ou reforma 

de cada intervenção específica e o meio organizacional no qual está sendo 

implementada (estrutura organizacional; política de pessoal; sistemas de 

capacitação; sistemas de informação etc.)? Ao longo da implementação, 

quais as escolhas (e alterações) que se introduziram visando ampliar ou 

reduzir a compreensividade e o grau de inovação da reforma, assim como 

reduzir os entraves institucionais e comportamentais que poderiam 

comprometê-la? 

Preferências temporais 

Quais foram as preferências de distribuição, no tempo, da introdução das 

reformas e de concretização de seus resultados? De outro modo, como foram 

distribuídos os resultados no curto, médio e no longo prazo?  

Aceitabilidade de riscos e grau 

de inovação pretendidos 

Como se compuseram as opções por maiores conteúdos inovadores (e 

portanto mais ampla margem para riscos e imprevisibilidade de resultados) 

com modos mais incrementais de mudanças no sistema (e portanto, mais 

baixos graus de riscos envolvidos)? 

Equilíbrio e choque 

O quanto a estratégia de implementação pautou-se por uma opção por 

mudanças coordenadas do conjunto dos componentes do sistema, ou se 

concentrou em alguns poucos componentes com o objetivo de, a partir de 

mudanças localizadas e do tipo fato consumado, "implodir" por choque, 

impacto ou efeito-demonstração, todo o sistema  

A autoridade do gestor social 

e a lógica organizacional 

Qual o perfil do grupo gestor encarregado da implementação? Que relações 

mantêm tais agentes com a rede institucional e com que graus e margens de 

legitimidade e liberdade contam? Em geral, as estratégias de implementação 

enfrentam duas alternativas de escolha do grupo gestor: ou se privilegiam 

agências e a burocracia já instalada no topo da hierarquia dos subsistemas 

envolvidos na implementação, ou se opta por um staff altamente qualificado, 

trazido de fora do sistema administrativo, que concentra e “isola” em uma, 

ou em um número reduzido de agências, o poder decisório ao longo do 

processo de implementação. Também no que se refere à lógica 

organizacional, a estratégia reformista se defronta com níveis e circuitos 

organizacionais alternativos, sobre os quais poderá se apoiar de forma 

privilegiada o processo de implementação. No que diz respeito aos níveis, as 

opções em geral tendem a se polarizar entre as agências e agentes do nível 

intermediário (atividade-meio), ou a ponta do sistema, onde se processa a 

atividade-fim. No que diz respeito à lógica organizacional, as preferências 

estratégicas se manifestam ou pela estrutura principal e rotineira, ou por 

estruturas e mecanismos paralelos. Nesse último caso, tanto quanto no da 

autoridade externamente recrutada, o ponto crucial que passa a condicionar o 

sucesso da implementação é sempre o do momento e da forma em que se 

processará, no futuro, a supressão dos paralelismos e a plena integração dos 

processos e procedimentos. 

Construção de coalizões de 

apoio 

Processos de implementação envolvem custos políticos, já que afetam, 

positiva ou negativamente, sistemas vigentes de poder. Dadas as opções 

anteriores - em particular as que combinam amplo escopo e alta intensidade 

de inovação de certos programas; rapidez de resultados; mudanças por 

choques e altos níveis de riscos e incertezas e, finalmente, a condução, 

através de circuitos paralelos, por uma autoridade ad hoc - é de se perguntar 

de que modo a estratégia de implementação privilegiou atores, sistemas de 

barganha, redes institucionais e mecanismos geradores de apoio (seja no 



 

interior nas arenas decisórias principais, seja no conjunto do aparato estatal) 

Supostos sobre o futuro 

Com que supostos de continuidade/interrupção do movimento de 

implementação operou a estratégia? Aqui, trata-se de identificar se existiram 

os recursos com que se armou a estratégia frente aos diferentes cenários 

futuros: o de continuidade e extensão das inovações introduzidas (definição 

de processos contínuos; mecanismos de disseminação da inovação etc.); o de 

melhoria das próprias inovações (sistemas de produção e assimilação de 

inovações; mecanismos de flexibilização das inovações introduzidas, etc) ou, 

enfim, o cenário de interrupção da implementação ou da sua extensão ao 

conjunto do sistema (mecanismos de redução das diferenças e dos 

desperdícios; usos alternativos dos recursos etc.). 

Fonte: Martes et al (1999, p.155-157). 

 

 

2.3.2 Modelos teóricos de implementação de políticas públicas  

 

A literatura trata ainda de duas grandes abordagens de implementação de políticas 

públicas. A primeira é denominada de Top-Down e a segunda é definida como Bottom-up. 

Tais abordagens são consideradas por Subirats (1994) como um caminho construído que 

desemboca em um modelo analítico capaz de reconhecer, pelos menos hipoteticamente todos 

os fatores suscetíveis à interferência no sistema político-administrativo no contexto da 

implementação.  

Para Oliveira (2006) uma das mais interessantes discussões, que ainda continua nos 

dias de hoje, trata-se da maneira como o processo de planejamento deve ser visto em relação à 

direção no fluxo das decisões. Um grupo de autores acredita que o processo de 

implementação pode ser controlado de cima para baixo (Top-down ), ou seja, as decisões são 

tomadas por autoridades que têm certo controle do processo e decidem o quê e como serão 

implementadas as políticas, tendo seus representantes maiores os autores Mazmanian e 

Sabatier (1983) apud Oliveira (2006), Van Meter e Van Horn (1975) e Pressman e Wildavsky 

(1998). Com isso, elas poderiam efetivamente coordenar o processo de planejamento de 

políticas públicas. Estes últimos trouxeram à tona a necessidade de adoção de ações conjuntas 

através das relações inteorganizacionais. A perspectiva dos autores era de tratar como variável 

dependente não o comportamento dos agentes ou as decisões das agências, mas sim, os 

resultados da política (OLIVEIRA, 2006). 

Por outro lado - lembra Oliveira, surgiram posições contrárias à visão controladora 

trazida pelo modelo Top - Down, que enfatiza a importância de se levar em consideração no 

fluxo do processo de planejamento aqueles que estão mais próximos às ações resultantes das 

políticas, ou seja, vêem o processo de baixo para cima (Bottom up), tendo seus representantes 

os autores Elmore (1979), Lipsky (1980) e Kaufman (1973) citados por Oliveira (2006). 



 

Assim, a população afetada pela política e os agentes do Estado em contato com ela 

(denominados de street-level bureaucrats, ou burocratas da rua) poderiam e deveriam 

influenciar de forma mais intensa o processo de planejamento de políticas públicas. De acordo 

com autores que apóiam essa visão, ela seria justificada, primeiramente, por questões de 

efetividade e eficiência, já que esses atores sabem exatamente o que acontece e o que seria 

melhor para alcançar os resultados da política, segundo, porque seria mais democrático a 

participação das partes interessadas no processo das decisões que lhes afetam (OLIVEIRA, 

2006).  

Sabatier (1986) discorre que o modelo Top-down é apropriado para estudar a 

implementação de política nas áreas em que é dominada por uma parte específica dos 

legisladores ou onde a situação é razoavelmente estruturada. Já o modelo Bottom-up 

depreende-se uma perspectiva, cuja adequação, seria mais coerente em situações nas quais as 

várias políticas são orientadas para um problema em particular, e em que se encontram os 

sujeitos interessados na dinâmica das diferentes situações locais. Ambas as perspectivas 

analíticas da implementação devem considerar também os elementos da política. 

O modelo Top-Down encontra força no contexto das teorias das organizações, 

especialmente na obra de Simon, cuja base de discussão era o racionalismo. Assim, para os 

partners dessa teoria, a implementação de uma política dependeria da clareza dos objetivos a 

serem alcançados, pois o sucesso dessa implementação decorreria dessa coerência 

informacional, já que a hipótese é a de que a implementação é um processo de decisões 

racionais (SUBIRATS, 1994). 

Meny e Thoenig (1992) caracterizam essa forma de conceber a implementação através 

de três argumentos básicos: 

 

 A primazia da hierarquia de autoridade, pois esta faz com que em uma lógica 

piramidal e centralizada na ponta, todas as decisões sejam incorporadas e executadas 

progressivamente; 

 A distinção entre o universo político e o mundo administrativo (funcionários). Em um 

campo estão os eleitos e em outro os gestores. A priore cada um em um contexto de 

normas específicas. Para os autores, o mundo administrativo não apresenta problemas, 

pois sua base é a neutralidade política e o profissionalismo; 

 A busca pelo princípio da eficiência: Suportada pela ideia de otimização dos recursos 

e dos resultados através de procedimentos cientificamente elaborados. 

 



 

O modelo Top-Down prevê uma linearidade nos acontecimentos, em que o alto 

governo (núcleo central do poder) formula a política pública e fica à periferia desse mesmo 

governo com a incumbência de executar e gerenciar os resultados. Seria na periferia que há a 

tradução dos objetivos em meios, pela substituição da política pela técnica, e especialmente 

pela separação dos conflitos tendo em vista a necessidade da racionalidade no processo de 

gestão (MENY; THOENIG, 1992). 

O referido modelo permite imaginar diversas relações entre as variáveis que compõem 

o processo de implementação. Simultaneamente, possibilita formatar predições sobre as 

dificuldades de operacionalização da política, uma vez que, considera-se que a política e o seu 

contexto de aplicação é concebido pelo conhecimento racional. Como observa Subirats (1994) 

essa forma de compreensão da implementação é conhecida como racional-administrativo 

Weberiano, pois pode se separar o contexto da política do contexto administrativo, estando 

assim a prática da implementação no universo operativo das organizações através das funções 

de coordenação e controle.  

A lógica do modelo centralizador é a de que os objetivos da política são claros e não 

ambíguos. Com isso se tem uma visão super estimada da implementação quanto a sua 

orientação, visto que o cerne é o racionalismo. A perspectiva “de cima para baixo” implica 

que as unidades periféricas são as responsáveis pela prestação dos serviços e de regulações 

concretas à luz das prescrições e previsões originárias no centro do poder político (lócus de 

decisões). É o que Matland (1995) denomina de necessidade de prescrição de variáveis a 

serem controladas pelo poder central executor da política.  

Para Van Meter e Van Horn (1975) a implementação de políticas públicas 

universaliza-se no contexto das decisões. A ideia que norteia essa posição teórica é a de que a 

relação entre formuladores e implementadores da política deveria acontecer durante a fase de 

formulação, pois durante a implementação o que se percebe é a necessidade desse 

realinhamento entre o que se concebe (universo, por exemplo, do legislativo) e o que se 

executa (em nível de burocracia). Esses autores são seguidores do Estudo de Pressman e 

Wildavsky (1998). No entanto eles observam que muito têm sido feito, mas sempre em uma 

perspectiva informativa e pouco se tem feito teoricamente. Conforme lembra Sabatier (1986) 

o modelo clássico de Pressman e Wildavsky (1998) foi aperfeiçoado e testado por diversos 

estudiosos, dentre eles destaca-se Sabatier e Mazmanian (1980). 

Nessa linha os autores Van Meter e Van Horn (1975) afirmam que há um 

envolvimento entre o grau de consenso entre as metas/objetivos do programa governamental, 

bem como todo esse processo carrega uma ideologia de mudança do status quo dos 



 

beneficiários da ação governamental. Nessa perspectiva, o que se tem é uma constituição de 

uma relação inversamente proporcional, pois quanto maior o grau de consenso durante a 

formulação de uma política, maior a participação dos atores e certamente um menor grau de 

conflitos. No entanto, quanto menor for o grau de mudança proveniente com a execução da 

política, maior será o consenso entre os atores.  

Ainda quanto ao modelo de Van Meter e Van Horn (1975), observa-se que o 

desempenho de uma determinada política, dependerá de diversos fatores, tais como: as 

características das agências implementadoras, as condições políticas, econômicas e sociais. 

Soma-se isso a gestão dos controles, grau de hierarquia das agências envolvidas, clareza com 

que as metas estabelecem e robustez de como elas são comunicadas. Um ponto destacado no 

modelo é a conjugação do contexto econômico, político e social ao universo dos partidos 

políticos oposicionistas, opinião pública e a posição das elites. 

Para Van Meter e Van Horn (1975) a implementação de política pública pode ser 

explicada através de algumas proposições teóricas. A primeira é oriunda das teorias das 

organizações, especificamente o contexto da organização como controle. A segunda refere-se 

a alguns estudos das relações intergovernamentais, em especial, o trabalho de Pressman e 

Wildavsky, que teoricamente mostram a necessidade de classificar as políticas nos termos de 

compreender como se darão as mudanças na implementação na busca pelo consenso dos 

envolvidos e propõem um modelo em que seis variáveis estão interconectadas dinamicamente 

para produzir um produto, conforme Figura 13, a seguir: 

 

 

Figura 13- Modelo de Van Meter e Van Horn – um modelo de implementação de política no universo 

Top - Down . 
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            Fonte: Van Meter e Van Horn (1975, p. 463). 

 

O modelo teórico permite observar que o processo de implementação começa na 

origem da decisão política. E a implementação acontece desde o início das escolhas. Como se 

pode identificar existem seis variáveis explicativas no modelo, que segundo os autores, 

definem a relação entre a formulação da política e o seu desempenho, a saber: 

1) As características das agências implementadoras (tamanho e competência da 

equipe, graus de hierarquia e de autonomia); 

2) A comunicação interorganizacional e capacidade de controle (entre as diferentes 

unidades organizacionais envolvidas na decisão de execução do programa e na própria 

execução do mesmo. Pondera-se também as ligações formais e informais entre os envolvidos 

entre os fazedores de políticas e os executores da política); 

3) As metas e objetivos (quanto mais clara for a sua formulação, maiores as chances 

de sucesso da ação governamental); 

4) Os recursos disponíveis e que podem ser alocados (contemplam desde incentivos 

especialmente, para a burocracia e fundos monetários, passando pela qualificação dos 

recursos humanos, até a disponibilidade de informação); 

5) As condições políticas, econômicas e sociais (disponibilidade de recursos 

financeiros, opinião pública, posição das elites e dos partidos de oposição); 

6) A disposição dos implementadores no contexto dos programas a serem 

implementados (aceitação, neutralidade ou resistência são status possíveis em todos os 

momentos da dinâmica da implementação). Deve-se observar também a cognição dos atores 

(compreensão e entendimento de seus respectivos campos de ação). 

Outro modelo que partilha do foco Top Donw é o proposto por Sabatier e Mazmanian 

(1980), que identificaram dezessete variáveis independentes junto a três principais categorias 

que os estudiosos acreditavam afetar a política da implementação. As categorias incluíram: 

(1) a tratabilidade do problema; (2) a capacidade do estatuto para estruturar a implementação; 

e (3) variáveis não estatutárias que afetam a implementação. Percebe-se claramente a 

complexidade que envolve este modelo. Mas assim como o de Van Meter e Van Horn (1975) 

ainda concebe a implementação como sendo uma ação de cima para baixo. Conforme Figura 

14, a seguir, pode-se visualizar que o modelo de Sabatier e Mazmanian tenta analisar o 

processo de implementação através de 17 variáveis. 

 

Figura 14 – Modelo de variáveis envolvidas no processo de implementação. 
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Fonte: Sabatier e Mazmanian (1980, p.542). 

 

A lógica do modelo dos autores é que a maioria dos estudos de caso que analisaram a 

implementação se detiveram aos detalhes de implementação, esquecendo-se e perdendo-se a 

visão macro e as variáveis políticas que estruturam todo o processo.  

Para Sabatier e Mazmanian (1980), o modelo de Van Meter e Van Horn (1975) 

contribui muito para o avanço nos estudos da implementação, mas apresenta uma limitação, 

pois ainda é necessário avançar em conceituação e exploração empírica da conexão ente os 

comportamentos individuais e políticos, econômicos e o contexto legal em que a 

implementação ocorre.  Outra crítica dos autores é que os estudos de implementação têm 

negligenciado a força que um aparato legal pode ter na condução dos processos que envolvem 

a implementação de política pública.  Sabatier e Mazmanian (1980) observam ainda que o 

modelo de Van Meter e Van Horn (1975) sofre de alguns defeitos, pois algumas variáveis são 

difíceis de serem operacionalizadas, bem como não se identifica quais variáveis estão sob o 

poder dos diversos atores.  

Outro modelo que compartilha da lógica Top-down é o de Edwards (1980 apud 

LESTER e at,1987), que em seu estudo potencializou que a implementação de política pública 

pode ser afetada por quatro fatores: a comunicação, os recursos, a disposição dos 

implementadores e a estrutura burocrática. Para uma melhor compreensão do modelo ver 

Figura 15. 

 

Figura 15 – Modelo de fatores envolvidos no processo de implementação de Edwards (1980). 



 

 

 
               Fonte: Lester et al. (1987, p. 6). 
 

Para Lester et al. (1987) a abordagem “Top-down” inicia-se essencialmente com uma 

decisão política dos funcionários do governo central, seguida por uma série de 

questionamentos: 

1) Até que ponto as ações oficiais de implementação e grupos alvos foram consistentes 

com (os objetivos e procedimentos neles esboçados) a decisão política? 

2) Até que ponto os objetivos foram obtidos com o tempo, e até que ponto os impactos 

foram consistentes com os objetivos? 

3) Quais foram os principais fatores que afetaram a política de impactos e produção, 

tanto os relevantes para a política oficial quanto os demais politicamente significantes? 

4) Com o passar do tempo, como foi a reformulação da política no tocante à 

experiência? 

Essas indagações servem para alimentar o poder central quanto à forma de 

implementação da política. Sabatier (1986), que faz críticas ao modelo de cima para baixo, 

tem suas raízes originadas no grupo de estudiosos europeus, cuja base foram estudos 

realizados por Derthick (1972), Berman e Mclaughlin (1976), Williamsn e Elmore (1976) 

Weatheeley e Lipsky (1977) e Hanf e Scharpf (1978) que mostravam as incapacidades dos 

governos centrais para orientar o comportamento dos implementadores locais e dos 

respectivos beneficiários (SABATIER, 1986). 

Matland (1995) apresenta três críticas ao modelo Top – Down. Na sua opinião, esse 

modelo: 

1- Toma a linguagem legal como ponto de partida para a execução, não considerando 

o contexto da decisão e este pode impetrar dificuldades operativas. 



 

2- Seus defensores consideram-no como um momento administrativo 

desconsiderando a implementação como uma atividade política.  

3- E por último, a excessiva ênfase aos atores-chave no processo, desconsiderando os 

agentes locais de implementação, especialmente pela incapacidade de controlá-los, 

o que acarretaria em uma disfunção na implementação. Outro agravante é que os 

burocratas têm dificuldades em descrever o universo das necessidades e operação 

da ação, o que interfere no atendimento dos objetivos da política.  

 

Contrariamente a abordagem Top-down, o modelo Bottom-up inicia-se pela 

identificação da network de agentes principais envolvidos no serviço entregue (produto da 

política) em uma ou mais áreas locais e os questiona sobre suas metas, estratégias, atividades, 

e contatos. Em seguida, utiliza os contatos como meios para desenvolver uma técnica de 

network para identificar os agentes locais, regionais e nacionais envolvidos no planejamento, 

financiamento e execução dos programas governamentais e não-governamentais de relevância 

(SABATIER, 1986). 

Ao invés do controle pelos responsáveis em tomarem decisões centrais, a política é 

determinada por acordos comerciais (explícitos ou implícitos) entre membros da organização 

e seus clientes. Logo, os programas devem ser compatíveis com os desejos e aspirações, ou ao 

menos, padrões comportamentais daqueles funcionários de baixo escalão. Similarmente, esta 

abordagem recebeu uma grande dose de críticas por presumir que a implementação política 

ocorre (ou poderia ocorrer) em ambientes de políticas descentralizadas (LESTER et al,1987). 

Para Matland (1995) o modelo Bottom up é constituído de dois níveis, o primeiro é 

denominado de macroimplementação (ação que engloba desde a formulação da política, 

considerando os atores centrais); o segundo consiste na microimplementação que acontece no 

universo da localidade, por meio das ações das agências locais. Nessa perspectiva, o foco são 

os atores em nível local, pois os que se encontram no centro do poder (lógica do Top - Down) 

não têm estrutura para interferir na ação do nível da microimplementação. Assim, o local 

onde a política é implementada deve ser considerado como agente orientador, adequando às 

ações do governo quando necessárias.  

Dentro da corrente de Elmore (1979) há uma discussão sobre implementação, onde o 

autor tece críticas às teorias existentes, tendo em vista o fato de que aquelas emergem a partir 

de estudos de casos localizados e serem suportados por longas descrições que não 

desembocam em uma possibilidade de orientar os formuladores para futuras decisões. Em 

seguida, o autor elenca a existência de duas abordagens de implementações denominadas de 



 

forward mapping (mapeamento para frente) e backward mapping (mapeamento para traz). Na 

primeira abordagem, cuja essência é o mapeamento para frente pressupõe que os 

formuladores da política interferem na implementação, chegando a defini-la no topo da 

hierarquia da administração. Como consequência cabe a esta proceder às indicações quanto ao 

que se deveria alcançar em cada etapa da implementação. Nesta perspectiva de forward os 

formuladores conduzem a gestão processual (organização, recursos e envolvidos) da 

implementação através de técnicas da administração.  

Ainda para Elmore (1979) a abordagem backward está contida num cenário em que os 

formuladores da política não estão com a atividade de controlar a implementação. Assim, o 

processo gestionário da execução da política não se encontra no topo da administração, mas 

sim no universo das localidades, onde através de ações administrativas se consegue atender 

aos objetivos da política. Aqui, como lembra o autor a necessidade de se trabalhar a barganha 

no processo é essencial entre os atores que estão inseridos no processo de implementação.  

Em seus estudos, Elmore (1978 apud NAKAMURA e SMALLWOOD 1980) traçou 

quatro modelos de instituições distintos que podem descrever alternativas de abordar e 

analisar o processo de implementação de uma política, a saber: 

 

I – Modelo Sistema Gerencial: considera a implementação como uma atividade 

dirigida e ordenada para atender objetivos;  

II – Modelo Burocrático Processual: trata a implementação como um processo 

rotineiro que pode ser controlado continuamente; 

III – Modelo de Desenvolvimento Organizacional: entende a implementação como um 

processo de participação em que os implementadores chamam as políticas para si e se sentem 

parte dela; 

IV – Modelo de Negociação e Barganha: compreende a implementação como um 

processo de conflito e negociação.  

 

No universo do Elmore (1979) existem dois tipos de políticas: as centralizadas e as 

descentralizadas. No universo da primeira, têm-se controles e ferramentas administrativas, 

estruturas organizacionais formatadas e relações de autoridade como uma presente. Já no 

contexto das políticas descentralizadas, observam-se controles dispersos, abrindo assim 

espaços para interferência dos “fazedores de política”.  

Uma das críticas ao Modelo Bottom up é feita por Sabatier (1986), pois essa forma de 

analisar a implementação também não conseguiu desenvolver em sua abordagem um modelo 



 

causal viável que incorpore os efeitos indiretos que, muitas vezes, os fatores socioeconômicos 

e legais podem ter no comportamento individual. Sua proposta avança e inclui nas discussões 

decorrentes dos dois modelos até aqui apresentados o que se deve também extrair de suas 

discussões para que a teoria possa avançar: primeiramente, deve-se buscar estudos de 

implementação que estejam há pelo menos dez anos em execução, a segunda está no fato de 

que os decisores políticos oficiais têm capacidade limitada de controlar o comportamento dos 

funcionários externos, especialmente, quando estes têm alto status.  

Outro elemento importante emanado de Sabatier (1986) é a necessidade de formatar 

pressupostos causais mais rigorosos (seguros), assim, suportado pelos estudos de Sabatier e 

Mazmaniam (1983) apud Oliveira (2006) e Berman (1978), Sabatier (1986) apresenta um 

conceito de modelo de programa causal o qual inclui dois aspectos: componente cognitivo 

(em que medida os formuladores de políticas compreendem os principais fatores de 

problemas relacionados a ligações institucionais que afetam o alcance do objetivo) e o 

componente competência (em que medida esses formuladores dão competências às agências 

implementadoras para que elas possam potencializar o alcance dos objetivos). 

Quanto aos caminhos para executar a avaliação da implementação Nakamura e 

Smallwood (1980) apresentam um modelo baseado em critérios que podem ser seguidos pelos 

avaliadores na concretização desse tipo de pesquisa.  Sua proposta é construída a partir da 

externalização de cinco critérios de observação, conforme Figura 16, a seguir:   

 

Figura 16- Critérios para avaliação de implementação de políticas. 
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              Fonte: Criado a partir de Nakamura e Smallwood (1980). 

  

Conforme Figura 16, pode-se detectar o critério cumprimento dos objetivos da 

política, considera-se até que ponto o que foi desenhado vem se concretizando, isso através de 

mensuração tangível. Tem-se buscado elementos metodológicos quantitativos mais 

avançados, em especial, porque o alvo de investigação são os resultados (outputs). O segundo 



 

critério de avaliação da implementação é a eficiência, que no modelo aqui discutido converge 

com a qualidade dos resultados da ação da política, em sua definição, usualmente ligada à 

qualidade dos custos envolvidos na execução governamental.  

O terceiro critério é a satisfação do círculo eleitoral. Nesta perspectiva desenha-se uma 

proposta em que se identifica a efetividade da política nos grupos externos. Não está se 

tratando diretamente dos beneficiários da política, mas da população. Este critério não trata da 

satisfação proveniente de atingir dos objetivos, mas sim, provenientes das mudanças geradas, 

na diminuição dos conflitos e na acomodação das preocupações desses grupos. O penúltimo 

critério de avaliação é a resposta dos clientes, nele o foco é a satisfação dos beneficiários. 

Aqui se busca identificar se as necessidades estão sendo atendidas pela política. O último 

critério adotado por Nakamura e Smallwood (1980) para avaliar a implementação é o sistema 

de manutenção. A perspectiva desse critério é a de que a política e sua efetividade sejam 

suficientes para manter sua viabilidade de execução.  

Exposto isso, os autores apresentam os critérios de avaliação dentro de diversos 

cenários, como forma de orientar possíveis pesquisas de avaliação, conforme Quadro 24: 

Quadro 24 – Critérios de avaliação sob diferentes cenários de implementação 

 

Critério de 
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indicadores de 

resultados 

Quantitativa 
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Maximização 
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Quantitativa 
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Acomodação 
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Compromisso e 

ajustamento dos 
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Qualitativa Barganha 
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Qualitativa Experiência 
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institucional 
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Qualitativa e 

Quantitativa 
Burocrático 

Fonte: Nakamura e Smallwood (1980, p. 153). 

 

Ao examinar os estudos de implementação, torna-se clara a existência de um sistema 

conceitual de uma grande variedade analítica. Conceitos analíticos não surgem de maneira 

aleatória. Eles estão ligados a um determinado nível organizacional da agência de 

implementação, o qual se encontra sob investigação. Estudos de implementação cobrem a 

gama de níveis organizacionais, desde agentes individuais nas organizações, até o ambiente 

interorganizacional da executora da política. Análises de cada nível fazem uso de um conjunto 



 

específico de conceitos analíticos. Para esses níveis e seus conceitos relatados podem ser 

agrupados em quatro “lentes”, de acordo com o nível de organização, o qual é o foco analítico 

primário de cada lente, e o conjunto de conceitos teóricos correspondentes, os quais são 

comumente utilizados para examinar o comportamento neste nível.  

Estas lentes são: (1) as lentes das relações humanas, as quais olham para o 

comportamento de agentes individuais junto às organizações e tratam de comportamento 

interpessoal; (2) as lentes políticas examinam dinâmicas junto a grupos e relações entre e com 

os grupos, aqui os conflitos são considerados ingredientes naturais da relação humana; (3) as 

lentes estruturais, as quais focam na organização em si como um conjunto de regras 

comportamentais desenvolvido, trata do desenho da organização como fator crucial na 

regulação das relações entre os agentes organizacionais, não considera os fatores políticos e 

psicológicos; (4) as lentes dos sistemas, das quais as organizações são alvo conforme se 

relacionam umas com as outras em determinado ambiente. Sua ênfase é a discussão sobre a 

interdependência entre elas. Cada lente engloba uma ideia do que é de suma importância no 

estudo de implementação, assim como um conjunto de termos apropriados para seu estudo.  

A lente das relações humanas foca no comportamento do implementador individual e 

na dinâmica interpessoal entre implementadores, já que essas dinâmicas afetam o 

comportamento dos indivíduos. Sua metáfora dominante é a organização como uma “família” 

tradicional, apoiadora. Análises focam em uma psicologia social dos papéis, expectativas, 

normas, necessidades e motivação.  Comportamento ineficaz, fracas habilidades interpessoais, 

e ignorância em motivar os outros, são fontes de problemas.  

Cada lente engloba importância no estudo de implementação e utiliza um diferente 

conjunto de conceitos e distintas terminologias para discutir estes conceitos. As lentes 

determinam amplamente quais questões os pesquisadores perguntam e quais informações 

utilizam. Por exemplo, um analista de implementação que identifica o problema estudado 

como fraca coordenação entre agências relacionadas, é mais propenso a tratar deste problema 

como sendo um problema do sistema do que um de relações humanas. Os teóricos políticos 

colocam interesses contestantes, poder, e negociação no centro do foco analítico, com um 

ponto de vista que não acomoda nem a ênfase em relações humanas na disfunção de conflito, 

nem as teorias estruturalistas sobre controle e autoridade. “Normas” não explicam as voltas de 

input, output, e feedback; “regateio” não é uma descrição coerente de tarefas ou tecnologia 

(YANOW, 1987). 

Embora as quatro lentes descritas anteriormente sejam úteis para análise de vários 

aspectos da implementação, elas são descrições inadequadas do que se sabe sobre 



 

comportamentos organizacionais e implementação. Especificamente, não se pode supor que 

implementadores estejam isolados do histórico geral e valorizar o contexto da política que 

estão implementando, nem são eles cegos em face aos múltiplos significados da linguagem 

política a qual carrega estes valores contextuais (YANOW, 1987). 

Palumbo (1987) em um seminário com os diversos estudiosos da implementação 

apresentou as principais críticas às pesquisas de implementação de políticas públicas. A 

primeira consiste na relação implementação versus desenho da política, que ainda pode ser 

dividida em quatro visões: a primeira está relacionada ao fato de que as questões que norteiam 

a temática são tão complexas e sutis que mal se sabe por onde começar, ou mais precisamente 

se sinta a necessidade de executar a impossível tarefa de começar a agir simultaneamente em 

diversas direções. 

 O segundo elemento está no universo da epistemologia, pois a maioria das pesquisas 

considera que existe um problema a ser solucionado no mundo real da implementação 

(problema objetivo), mas, na verdade, o que se deveria considerar era a implementação como 

uma construção interpretativa por todos que a envolvem, desde a criação da política, 

considerando o histórico e o contexto, pois eles são parte da cultura geral que circunda a 

política. O terceiro elemento desta primeira crítica apresentada é a de que a possível presença 

de um “buraco” entre a intenção política e o resultado da implementação é proveniente não do 

fracasso, mas da falta de um consenso em conciliar valores políticos.  Destaque-se que esse 

“fosso” já seria esperado, pois sempre existem diferenças em o significado e a interpretação 

da política.  A quarta visão dessa crítica está subsidiada na ideia de que o sucesso de uma 

implementação está fincado naquele contexto em que se consiga unir muitas “vozes” em uma 

única harmonia. 

A segunda crítica feita por Palumbo (1987) é o viés Top - Down , pois esta abordagem 

presume que os objetivos e perspectivas daqueles que estão no topo de uma organização, são 

os únicos legítimos, e os desvios destes objetivos são considerados disfuncionais mesmo 

quando contribuem para algum bem social. Tal análise ignora o fato de que a implementação 

ocorre em uma rede multiorganizacional, na qual os objetivos oficiais são vagos, e cada 

agente é responsável por um número de programas que podem ser conflitantes, buscando 

objetivos diferentes.  

Para evitar o fracasso da implementação, a abordagem Top-down geralmente 

recomenda que se tenham objetivos mais claros, e em menor quantidade e organizações 

menos complexas. Em contraponto às fragilidades e insuficiências desse modelo em dar conta 

da compreensão do todo, surge a abordagem Bottom-up. Nesta visão, aqueles que estão mais 



 

próximos aos beneficiários são mais familiarizados com os problemas encontrados no 

programa de implementação e deveriam, portanto, desempenhar um papel maior na criação da 

política. O pessoal no nível do campo também pode estar errado, desta maneira torna-se 

perigoso tomar a realidade descritiva que aponta que burocratas no nível de rua fazem política 

e a transformam em uma prescrição para ação. Vale observar que Palumbo (1987) e Lester et 

al. (1987) sugerem a conjugação das abordagens supracitadas na busca pelo entendimento 

mais completo da implementação.  

A última crítica proposta por Palumbo (1987) é a falta de acumulação de 

conhecimento, pois há várias abordagens individualistas e nenhum pesquisador quer tentar 

construir conhecimento a partir do já existente. Assim, observa o autor, os empreendedores 

tentam construir sua própria identificação intelectual, ao invés de construí-la sob o trabalho 

dos outros. Salamon (1981 apud PALUMBO, 1987) observa que o melhor caminho para 

desenvolver uma teoria de implementação é focar nas ferramentas usadas para tal e não nos 

programas em si. Ainda nesta perspectiva considerando que seja verdade que a dicotomia 

político-administrativa não seja mais válida, uma teoria de implementação adequada deve 

explicar que tipos de mudanças são prováveis de acontecer durante a implementação, e como 

os cidadãos podem influenciar na direção dessas mudanças em uma democracia. 

Os principais avanços da teoria da implementação são em relação à inserção da 

implementação em um contexto político mais amplo, e nas mudanças das bases 

metodológicas e epistemológicas das pesquisas de implementação. Com relação ao primeiro, 

está claro que olhar para a implementação isoladamente do design político e do amplo 

ambiente cultural no qual se encontra, conduzirá a uma visão truncada e distorcida. 

Implementação é tanto uma parte do processo político como são a formação e avaliação da 

política, e concebê-la meramente como realizações técnicas de objetivos e intenções políticas 

previamente conquistadas, é incorrer no mesmo erro conceitual envolvido na distinção de 

política e administração. Este erro é difícil de ser evitado, pois os estudiosos são tão parte do 

contexto cultural como são os implementadores e seus paradigmas de pesquisa determinam 

aquilo que buscam em um processo de implementação (PALUMBO, 1987). 

Lester et al. (1987) apresentam que houve uma infinidade de críticas aos modelos Top 

- Down  e Bottom up. Nesse universo o que se teve foi um avanço na tentativa de conjugar as 

lógicas das duas abordagens para compreender a implementação de políticas públicas. A 

primeira tentativa, lembra Lester, foi nos EUA desenvolvida por Elmore no ano de 1985, na 

qual ele combinou seus estudos precedentes em Backward mapping com o que ele rotula de 

forward mapping. Nesta síntese inicial, ele argumenta que fundadores de política precisam 



 

considerar tanto os instrumentos políticos quanto outros recursos que têm à disposição 

(forward mapping) com o incentivo estrutural dos últimos grupos-alvo (backward mapping), 

pois, o sucesso do programa é contingente na combinação destas duas considerações. Ele, 

entretanto, não fornece um modelo gráfico do processo de implementação política, o qual 

poderia ser utilizado por estudiosos para explicar este fenômeno em particular (ELMORE, 

1979). 

Elmore (1979) observa que o mapeamento para frente como um caminho analítico 

para analisar a implementação é limitada, pois trás à baila apenas elementos que expliquem as 

possíveis falhas de implementação. O motivo para que os estudiosos ainda permaneçam 

partilhando desta perspectiva é a falta de uma alternativa teórica coerente e que dê suporte 

para analisar o processo de implementação a partir do último estágio, no ponto em que as 

ações administrativas intersectam com as escolhas privadas. O mapeamento para atrás não 

começa com a declaração de intenções, mas com a declaração de um comportamento 

específico no nível mais baixo do processo de implementação, que gerará a necessidade da 

política. Após a análise do comportamento é que se deterá a declarar objetivos, busca por 

impactos e como operacionalizar essas ações, seguido pela seleção das agências e 

análise/seleção das quais tem maior poder operativo, para que em seguida se encaminhe 

recursos.  

Uma abordagem mais ambiciosa foi desenvolvida por Sabatier (1986; 1987). Sua 

síntese combina os Bottom-up, unidade de análise (uma completa variedade de agentes 

públicos e privados, envolvidos com o problema da política) com os Top-down, preocupações 

sobre a maneira pela qual as condições socioeconômicas e os instrumentos jurídicos 

restringem o comportamento. Esta perspectiva sintetizada à análise da mudança política 

através do período de uma década ou mais (SABATIER, 1987). Este modelo é 

“primeiramente preocupado com a teoria da construção, mais do que com o fornecimento de 

diretrizes para práticos ou retratos detalhados de situações peculiares” (SABATIER, 1986, p. 

39). A Figura 17 ilustra o modelo de mudança política (formulação política, implementação 

política, e reformulação política): 

 

Figura 17- Modelo de análise de implementação. 

 



 

 
       Fonte: Sabatier (1986). 

 

A síntese de Sabatier (1986) congrega a necessidade de começar pelo problema 

político, ao invés de uma lei. Paralelamente, a preocupação Top Down sobre como os fatores 

legais e socioeconômicos estruturam opções comportamentais precisam ser incorporado no 

modelo síntese. 

Finalmente, uma terceira tentativa de sintetizar elementos de ambas as abordagens Top 

- Down e Bottom-up foi desenvolvida pelos autores como Goggin et al. (1986 apud 

SABATIER, 1987). No modelo de implementação política intergovernamental, o Estado é 

quem possui funções de persuasões e restrições fornecidas para (ou impostas em) outra parte 

no sistema federal – acima ou abaixo – assim como os estados possuem propensões para atuar 

e sua capacidade para efetuar suas preferências. Além disso, as escolhas do estado não são 

aquelas de um agente racional unitário, mas pode ser o resultado de acordos entre partes 

internas ou externas ao governo, envolvidas nas políticas do estado (GOGGIN, et al., 1986, 

apud Sabatier (1987)). Desta forma, esta abordagem presume que a implementação do estado 

dos programas federais é basicamente dependente de ambos os tipos de variáveis “Top-

down” e“Bottom-up”. A seguir apresenta-se através da Figura 18, a síntese do modelo 

conceitual (SABATIER 1987), 

 

Figura 18- Modelo conceitual de implementação de política intergovernamental. 
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          Fonte: Goggin et al. (1986) apud Sabatier (1987). 

 

Barrett (2004) enfatiza alguns pontos nevrálgicos a serem considerados nas 

abordagens teóricas Top Donw e Bottom up. O primeiro nasceu das estruturas tradicionais de 

governo enfatizando a política da administração tendo como base a coordenação e controle a 

partir da hierarquia. Como o “pensar” estava na parte superior, cabendo aos agentes apenas a 

execução, todas as dificuldades encontradas no processo de execução tinha suas causas 

detectadas e a emergência de sugestões de alterações corretivas para que o objetivo político 

pudesse ser atendido. A segunda abordagem considera a política como um continuum no qual 

surgem os comportamentos denominados de micropolíticos e interorganizacionais. Para uma 

melhor compreensão do modelo considerado interativo tem-se a adoção de conceitos como a 

aprendizagem, persuasão e negociação de soma positiva (nos quais todos os atores ganham na 

implementação). 

Embora um pouco confuso, o debate Top-down/Bottom-up levantou uma série de 

questões importantes relacionadas aos efeitos de análise de execução, inclusive quanto ao 

significado de implementação.  Primeiro foi a questão dos estudos sobre a implementação que 

tentaram fazer. São eles sobre a prescrição ou a descrição? É a finalidade de desenhar uma 

política melhor, conseguir um maior controle sobre os resultados das políticas e / ou buscar 

compreensão e explicação do que acontece na prática?  

Para os trabalhos Top-down podem ser considerados essencialmente prescritivos - o 

que deve acontecer, mas foram criticados por deixar de fornecer uma descrição adequada ou a 

compreensão da complexidade das interações que ocorrem na execução os processos. Já os 



 

estudos derivados das abordagens Bottom-up tendem a concentrar-se na compreensão e 

explicações sobre o fundamento de que não é possível prescrever sem compreensão.  

As abordagens Bottom up foram criticadas por não oferecer todas as prescrições para 

prática, ou em oferecendo as prescrições, equivaleria a aceitar que a política como estava 

sendo executada seria modificada para refletir os interesses da maioria potente (todos os 

atores envolvidos na implementação) sobre a qual dependeria. Como consequência, isso 

poderia ser visto como subverter o papel apropriado do próprio governo como ente legítimo 

para coordenar a execução das políticas (BARRETT, 2004). 

É possível identificar, uma tensão permanente entre a expectativa do controle 

gerencial normativo dos processos de implementação da política e da realidade vivida no 

contexto da micropolítica e das relações de ação política inter e intraorganizacionais 

(caracterizada por múltiplas negociações entre as agências semiautônomas, com interesses, 

muitas vezes, concorrentes e valores divergentes) (BARRETT 2004). 

A autora levanta a necessidade de um ressurgimento do interesse nos estudos de  

execução. Primeiro, há mais do que nunca a necessidade de investir em estudos de aplicação e 

compreensão dos processos de mudança, tanto conceituais quanto empíricos, de maneira que 

os estudos visem tanto compreender e explicar a dinâmica do relacionamento na ação política, 

bem como procure desenvolver modelos mais adequados de compreensão para a negociação 

da mudança (BARRETT, 2004). 

Matland (1995) discorre que o modelo Top - Down está fortemente suportado pelo 

respeito aos estatutos (base legal original da política) e/ou pode assumir um cenário de 

autoritarismo centralizado (determinações positivas) junto aos implementadores. Nesta 

perspectiva, os agentes locais são considerados como institutos incontroláveis que necessitam 

de instrumentos de controle.  Conforme lembra Matland (1995) foram os autores que melhor 

desenvolveram o modelo de cima para baixo. Sua construção se baseava em dezesseis 

variáveis, que tinham como eixo norteador três fatores: rastreabilidade da capacidade, a 

estrutura estatutária da execução e variáveis não estatutárias que afetam a implementação. 

Assim, ratificando Barrett (2004) o modelo Top - Down veste-se de um idealismo, cuja base é 

a prescrição, na qual se possa orientar preventivamente (até numa possibilidade de 

aconselhamento político) a implementação de políticas públicas.  

Já para Matland (1995) o modelo de implementação denominado de Bottom up 

considera estruturas de microimplementação e de macroimplementação, em que o planejador 

central consegue interferir indiretamente no contexto da microimplementação. Para os adeptos 

desse modelo, os objetivos, as estratégias, os contatos e a interação entre os atores no 



 

processo da microimplementação devem ser compreendidos, pois neste nível se dará a 

implementação de determinada política que afetará as pessoas. A influência da política na 

ação dos burocratas ao nível da rua deve ser avaliado a fim de prever o efeito da política junto 

aos cidadãos. Esse modelo teórico permite que se visualizem as coalizões formadas e os 

efeitos indiretos das implementações.  

A perspectiva conceituada como de baixo para cima reconhece que as políticas devem 

ser adequadas aos seus respectivos níveis locais de execução. Para Matland (1995), essa 

forma de compreensão da política está associada ao contexto da necessidade de descrição e 

não da prescrição, ou seja, a identificação de fatores que podem corroborar ou não no 

processo de implementação. Para o autor duas críticas ao modelo devem ser evidenciadas: 

uma normativa e a outra metodológica. Com referência a normativa, para o autor no mundo 

da descentralização, o controle democrático deveria ser feito pelos representantes eleitos cuja 

responsabilidade deriva da ação soberana da população resultante do voto, mas o que 

acontece é que quem controla as políticas são autoridades locais e muitas delas não decorrem 

dessa base de poder.  A segunda crítica está na discussão metodológica, pois para se analisar a 

implementação se busca a percepção dos agentes envolvidos na implementação, ficando os 

efeitos indiretos difíceis de serem percebidos.  

Autores como Elmore (1982 e 1985 apud por MATLAND,1995) foram os iniciadores 

na tentativa de sintetizar os modelos e tentar compreender a implementação a partir das duas 

abordagens teóricas. O conceito trazido por Elmore é denominado de mapeamento para frente 

e para atrás, no qual a base é a de que os desenhistas de políticas públicas deveriam considerar 

as escolhas dos instrumentos das políticas a partir da estrutura de incentivo dos grupos–alvo. 

Mapear significa especificar os comportamentos necessários, os objetivos e meios para atingi-

los, definição de critérios de resultados a serem alcançados.  Com isso espera-se que se 

descrevam as operações necessárias para moldar o comportamento ao nível mais baixo e 

repetindo o procedimento para cima em etapas até o nível central ser atingido (MATLAND, 

1995). 

Outro representante que se afastou do modelo Top - Down foi Sabatier 

(1986,1988,1991), que outrora o mesmo ajudou a desenvolver. Com a nova perspectiva ele 

orienta que as implementações devem ser estudadas a partir de cenários em que a política já 

esteja em curso há pelo menos dez anos, pois se pode discutir a partir da política 

aprendizagem. Sabatier traz a discussão o constructo coalizões de defesa, pois no universo do 

modelo de “cima para baixo” há certa estabilidade nos fatores: estrutura básica de governo, 



 

contexto socioeconômico e instrumentos legais. O estudioso afirma que as coalizões são 

instituições públicas ou privadas e ou demais interessados, todos defensores da política.  

Dunsire (1978) e Saetren (1983) apud MATLAND, 1995) argumentam que as duas 

perspectivas teóricas devem ser aplicadas a diferentes momentos da execução da política 

pública. A perspectiva Top - Down é mais adequada, no início das etapas de planejamento, 

mas uma visão Bottom up é mais apropriada em estágios mais avançados de avaliação. Para 

Berman (1980 apud MATLAND,1995) um plano de implementação deve ser desenvolvido 

usando o Top - Down ou Bottom up dependendo de um conjunto de parâmetros que descreve 

o contexto político no momento. Ele argumenta que estes parâmetros situacionais são 

dimensões que o desenhista da execução da política não pode influenciar. Eles incluem o 

escopo da mudança, a validade da tecnologia, os conflitos no objetivo institucional, a 

configuração e a estabilidade do ambiente.  

Berman (1980) ainda sugere que quando a mudança é incremental, a tecnologia é 

certa, o meio ambiente é estável, há baixo grau de conflitos de objetivos, a estrutura 

institucional está intimamente acoplada e um plano de execução deve seguir os princípios do 

modelo Top - Down. Ele argumenta convincentemente que, quando uma solução viável já 

existe, os esforços devem ser concentrados em garantir que essa solução seja utilizada. 

Portanto, uma estratégia Top - Down é apropriada (MATLAND, 1995). 

Matland (1995) propõe um modelo de análise de implementação de políticas públicas 

que pode nortear os formuladores das políticas quando dos passos que deverão ser dados 

durante essa fase (pensando no futuro). A perspectiva da autora é relacionar o grau de 

ambiguidade com o grau de conflito, no qual este se refere a aquele, surgindo um modelo 

denominado de Matriz Ambiguidade - Conflito – Processo de implementação da política, 

conforme Figura 19. 

 

Figura 19: Matriz ambiguidade versus conflito 
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                     Fonte: Matland (1995, p.160) 

 

 A implementação administrativa acontece quando se tem um baixo grau de 

ambiguidades e conflitos se tornando assim um processo de implementação mais racional, 

conhecida como decisões programadas.  O princípio orientativo é o uso do recurso, em que a 

implementação acontece normalmente. A informação flui de cima para baixo e a 

implementação é ordenada hierarquicamente. Em cada elo da cadeia os atores sabem 

claramente suas responsabilidades e suas tarefas. A compreensão pode se dar pela lógica 

weberiana, especialmente pela estabilidade dos atores, status esses que os fazem desenvolver 

novas tecnologias para aperfeiçoar seus trabalhos. Assim, o sistema é relativamente fechado 

às influências externas.  

O resultado do isolamento dos fatores ambientais, juntamente com a natureza da 

política programada, impedem que haja mudanças nos mais diversos locais no âmbito da 

microimplementação. Para uma tecnologia lidar com o problema existente, atividades de 

implementação devem estar preocupadas principalmente com a obtenção do conhecimento 

que gere o funcionamento. As falhas acontecem na Implementação devido a problemas 

técnicos. Estes ocorrem por causa de mal-entendidos, má coordenação, insuficiência de 

recursos, tempo insuficiente para usar a tecnologia correta, ou a falta de um efetivo 

acompanhamento da estratégia de controle e sanção do comportamento desviante por parte 

dos envolvidos (MATLAND, 1995). 

Esta descrição do processo de implementação é estreitamente paralela aqueles 

encontrados nas tradicionais abordagens Top-down. Esses modelos são descendentes de 

antigos modelos de administração pública, que defende que separar a administração da 

política, é eficaz nestes casos. Quando uma política é caracterizada por um elevado grau de 

consenso e os meios de alcançar o objetivo da política são conhecidos, o processo de 

implementação torna-se dominado por questões de conformidade e tecnocrática (MATLAND, 

1995). 

Na implementação política o que se verifica é que os atores têm os objetivos 

claramente definidos, mas a dissidência ocorre porque aqueles são incompatíveis 

comparativamente.  Emerge o uso do poder (como elemento definidor) para seleção dos 

meios e a própria implementação pode surgir momentos de negociação. Ou até um grupo de 

atores com maior grau de poder conseguir definições efetivas e não haver negociações. Nesse 

tipo de relação conflituosa a implementação não é automática. No processo de execução 



 

podem aparecer mecanismos coercitivos ou remuneratórios para assegurar a conformidade da 

implementação. Pode haver dificuldades de implementação tendo em vista o fato que alguns 

atores têm certo grau de independência do órgão central de implementação.   

Nestas condições, as atividades estão voltadas para a obtenção de um acordo 

negociado em ações.  Acordo sobre os objetivos é necessário, um acordo sobre ações é 

suficiente. Muitas técnicas de negociação comumente encontradas no processo legislativo 

podem reaparecer.  Os lados opostos de uma questão política anteriormente discutida, podem 

se unir neste instante na fase de aprovação política. A mudança de foro, no entanto, pode 

resultar em uma mudança no equilíbrio de poder (MATLAND, 1995). 

A implementação experimental é caracterizada pela alta ambiguidade e baixo grau de 

conflito dos objetivos. Nessa lógica, o princípio orientador é de que as condições contextuais 

dominam o processo de implementação. Os resultados decorrem do empenho dos atores no 

universo da microimplementação e dos recursos disponíveis. Nessa forma de compreender a 

implementação, os fluxos de atores, problemas e oportunidades de soluções podem se 

combinar e gerar resultados de difíceis previsões. O elemento crucial aqui é a intensidade de 

participação dos atores, e isso dependerá dos sentimentos dos envolvidos, do número de 

demandas existentes, sua proximidade física com o local da implementação em que as 

decisões são tomadas (MATLAND, 1995). 

Para as políticas que têm objetivos claros, é possível a realização e a aplicação das 

avaliações somativas que explicitamente verificam se a política atingiu o seu objetivo 

designado. Para as políticas com objetivos obscuros, é mais útil usar avaliações formativas 

que descrevem o processo e a forma como os resultados chegaram sem um carimbo explícito 

de aprovação ou desaprovação. Políticas em que ambos os objetivos e os meios não são claros 

naturalmente se enquadram na categoria de aplicação experimental. A ambiguidade é vista 

como um meio para aprendizagem. Neste universo o Modelo Bottom up se apresenta como o 

mais adequado, pois leva em consideração as diferenças em níveis locais de implementação 

(MATLAND, 1995). 

 Por fim, a implementação simbólica, cujo contexto acontece em um alto grau de 

conflito e um alto grau de ambiguidade. As políticas simbólicas têm sua relevância na 

renovação das metas e nas novas incursões. Para uma política com apenas uma base 

referencial, certamente gerará diante dos mais diversos atores diferentes perspectivas de 

tradução em instrumentais para implementação. Essa ambiguidade leva a diferentes 

interpretações. A exemplo de políticas de metas, os formuladores, muitas vezes, de posse de 

poucas informações, têm os símbolos como suficientes para criar uma oposição significativa 



 

antes de qualquer plano de implementação. A diminuição da ambigüidade através da clareza 

dos objetivos poderia mover a política para cima (centro do poder), oportunizando a 

possibilidade de gerar um maior controle e influência por parte do agente central 

(MATLAND, 1995). 

Nem o modelo Top-down nem o Bottom-up parecem totalmente adequados para 

descrever o processo de implementação quando há conflito substancial e uma política 

ambígua. Os macroimplementadores que são proeminentes no modelo Top-down identificam 

que os seus poderes diminuíram (MATLAND, 1995). 

Nessa perspectiva, O’Tolle Jr (2000) observa que quanto à pesquisa de 

implementação, os debates entre modelos teóricos Top-down/Bottom-up estão encerrados, 

substituídos pelo reconhecimento geral dos pontos fortes de cada um. Observe-se que esforços 

teóricos sintéticos foram numerosos. O que se deve buscar agora é aceitar a diversidade 

teórica em vez de olhar para um quadro teórico comum. Nesta perspectiva, os cientistas 

devem desenvolver e testar teorias e hipóteses parciais ao invés de alcançar a utopia na 

construção de uma teoria geral de aplicação de implementação (WINTER, 2003). 

 

2.3.3 Fatores que interferem no processo de implementação de políticas públicas 

 

  Conhecidos os conceitos que norteiam a implementação de políticas públicas, e os 

modelos teóricos que buscam compreender a implementação, serão abordados os fatores que 

podem interferir no processo de execução de um programa governamental. 

Para Costa (2007) a implementação de programas sociais está exposto a uma série de 

fatores organizacionais. Dentre eles tem-se a compressão de gestão a uma única agência, 

ficando muita responsabilidade centralizada excessivamente. Somasse a isso o fato de que 

muitas vezes a sua execução depende de diversas autorizações e/ou outras agências 

envolvidas tendo que estar, portanto, em negociação permanente nas diversas instâncias 

decisórias. Um segundo fator é o que refere-se ao contexto institucional da implementação. 

Neste universo tem-se o elemento da fragmentação da burocracia, em que se têm disputas, 

buscas por lideranças institucionais e jogos de espaços por poder.  

Ainda nesse contexto, elege-se como um fator que interfere na execução da política a 

própria gestão do programa, que perpassa pela necessidade da discricionariedade que tendem 

a ter os gestores e técnicos que estão próximos aos beneficiários do programa governamental, 

sendo complexo seu acompanhamento efetivo, pois com a necessidade de delegar mais 

poderes o controle na ponta do programa pode ser fragilizado, somando-se ainda a situação 



 

em que as equipes que recebem esse poder não sejam qualificadas para condução e uso 

coerente desse poder temporário cedido pelo Gestor Público (COSTA, 2007). 

O último fator tratado é o do déficit da capacidade institucional e gerencial 

concernentes ao arcabouço institucional responsável pela implementação das políticas, que 

passa por dois constructos: o primeiro é a gestão em si, com a precariedade de informações, 

dificultando assim qualquer avanço no monitoramento e consequentemente retificações no 

programa. Por outro lado, tem-se o segundo que está no contexto institucional em que se 

decidem e se implementam as políticas, e geralmente se tem uma pluralidade de atores, 

segmentos da burocracia, partidos, parlamentares, lideranças políticas dentro outros 

interessados. 

Pressman e Wildavsky (1998) elencam elementos referentes às razões sobre o grau de 

envolvimento de participação dos envolvidos com a implementação, que devem estar de 

acordo com os objetivos finalísticos do programa governamental, e se não convergir, que pelo 

menos não se oponham, a saber:  

 

1) Incompatibilidade direta com outros compromissos: os participantes podem até 

reconhecer a qualidade do programa governamental, mas percebem que aquele é distante com 

as demais metas organizacionais; 

2) Não há incompatibilidade direta, mas uma preferência por outros programas: isso 

conota em um primeiro momento a não concentração de esforços e atenção dos envolvidos no 

processo de execução do programa; 

3) Compromissos simultâneos com outros projetos: os envolvidos podem apresentar 

um comportamento de incorporação do programa, mas não conseguem gerenciar seu tempo, 

atenção e compromissos com outros projetos (de sua preferência); 

4) Subordinação a outras agências que não consideram o programa como prioridade: 

no processo de implementação, às vezes, é necessário recorrer a outras pessoas ou 

organizações para proceder a sua operacionalização, seja pela experiência gerencial ou 

discricionariedade administrativa (prerrogativa legal), no entanto, tais agentes possuem em 

suas estruturas institucionais outras prioridades; 

5) Diferenças entre a opinião sobre a liderança e as funções das próprias organizações: 

os técnicos que conduzem as metas dos programas governamentais podem discordar sobre os 

dirigentes das unidades organizacionais responsáveis pela gestão do programa; 



 

6) Diferenças legais e quanto aos procedimentos: às vezes, são necessários ajustes 

legais e administrativos (e técnicos) no que concerne à relação entre o que se pensará ex-ante 

e o dia a dia da implementação; 

7) Constituição de acordos na ausência de poder: Alguns participantes podem se 

envolver com o programa antecipadamente mas não dispor de poder administrativo e político 

para conseguir impulsionar a implementação do programa, levando a construírem acordos 

com diversos agentes.  

Outro fator que também merece e deve ser discutido é o poder da burocracia, pois 

como observam Meny e Thoenig (1992) elas não são inertes. Ao contrário, as mesmas detêm 

um grande poder de manobra. Na construção da execução de determinada política, nem todas 

as decisões tomadas pelos decisores públicos, se concretizam em sua plenitude. As nuances da 

burocracia estão interpeladas pela própria administração. Ao tratá-la como um momento 

necessário após a formulação da política, já se tem noção de sua estruturação ao redor da 

execução dos programas e projetos governamentais. 

Subirats (1994) enfatiza a questão da discricionariedade como uma atividade de 

delegação de poder com responsabilidade na ponta da ação governamental. Em especial, 

porque geralmente toda implementação demandará trabalhar o alcance eficaz do programa, 

necessitando assim de uma definição de papéis, responsabilidades, controles e coordenação. 

Isso requererá da administração pública a adoção de uma estratégia de gerenciamento do 

controle das ações oriundas da operacionalização dos programas.  

Subirats (1994, p. 130) traz os elementos que estão em posse da burocracia e que a faz 

ser relevante no processo de implementação das políticas: “Capacidade profissional e controle 

sobre a informação (conhece os graus de aceitação dos programas e suas fragilidades); Rede 

formal e informal de contatos dentro e fora da administração pública; e o último elemento é a 

importância de representantes da burocracia na estrutura de desenho e formulação da 

política”, pois ela conhece estruturalmente os alvos das políticas, podendo servir como 

catalisadoras ou até inibidoras de prevalências de prioridades pouco viáveis tecnicamente e 

muito satisfatoriamente no contexto da política. É o que os autores denominam de capacidade 

da burocracia em gerar uma “certa” neutralidade no processo de formulação da política. 

Não deve existir uma discussão sobre como excluir a burocracia ou diminuir seu poder 

sobre a execução dos programas, pois a priore, a qualidade (eficiência, eficácia e efetividade) 

dos resultados de uma política depende de seu empenho e da gestão de seus interesses 

internos. Diante disso, a noção de participação em todos os processos de implementação de 

uma política deveria também conceber o universo político e administrativo das burocracias.  



 

Considerando que o processo de implementação concebe o momento da formulação da 

política, Pressman e Wildavsky (1998) passam a destacar como um momento ex ante incluído 

no processo de formulação.  Assim, com vistas a facilitar a construção de um processo de 

implementação, deveriam ser observados a necessidade de apreciar a duração e o caráter 

incerto dos efeitos das decisões necessárias para a execução do programa. Um segundo 

comportamento é o de unir efetivamente o planejamento da política com a sua execução, ou 

seja, dispor de uma organização para a execução do programa.  

O’Toole (1986) fez um levantamento bibliográfico na literatura internacional e traçou 

um quadro onde estão expostas um portfólio de variáveis que interferem no processo de 

implementação de uma política pública. Para um maior detalhamento ver Quadro 25, a seguir, 

Quadro 25 – Variáveis envolvidas na implementação e suas origens teóricas 

 

Autor Variável (eis) 

Ackermann e 

Steinmann (1982) 

Recursos, estímulo, estrutura interorganizacional, a política, o desenho da 

execução: variáveis contextuais, organizacionais e ambientais 

Alexander (1985) Ambiguidade de objetivos. 

Altenstetter e 

Bjorkman (1976, 

1977) 

Ball (1976) 

Clareza Decisional, consenso e reiteração: as atitudes do pessoal, recursos 

de fiscalização, reputação da entidade executora, homogeneidade das 

questões do público, custo de alcance e o papel dos meios de comunicação 

local. 

Baum (1976, 1981) 

Clareza nas diretrizes, a precisão com que as decisões serão comunicadas, 

os interesses dos subordinados, as preferências políticas subordinadas, a 

autoridade, o isolamento, imposição de sanções, a persuasão, a filial do 

governo, a estrutura de interdependência interorganizacional. 

Berman & 

McLaughin (1976); 

Berman 

(1978): McLaughin 

(1976) 

Contexto institucional local tem grande impacto, especialmente o clima 

organizacional e motivação dos participantes (desenvolvimento de 

materiais, treinamento de pessoal, planejamento, reuniões freqüentes), a 

política federal, tecnologia e recursos: pouca influência. 

Berman (1980) 

Variáveis importantes dependem do contexto (organizacional, político, 

social e jurídico). Clareza dos objetivos da política, o número de atores 

participantes, o grau "de resistência, ineficácia ou ineficiência dos 

executores e por fim o grau de controle exercido pelos superiores. 

Bowen (1982) Número de atores, persistência e tempo. 

Bowman (1984) Tensão e fatores contextuais (político, econômico e outros). 

Browne e Wildavsky 

(1984) 

Política formal (clareza dos objetivos e prioridades, a validade da teoria da 

causalidade, suficiência de recursos financeiros, a suficiência de energia) e 

aprendizagem / adaptação. 

Browning, Marshall, 

e Tabb (1981, 1984); 

Browning e Marshall 

(1976) 

Contexto local (especialmente as orientações das metas locais, a ideologia 

dominante do local e as coligações existentes) e o tempo. 

Bryner (1981) e 

Bullock (1980) 

Clareza da lei, o nível de apoio político em geral. Clareza das normas legais 

ou objetivos, grau de apoio da agência, a presença ou ausência de viés 

programático favorecendo à identificação das responsabilidades da agência 

e as atitudes dos soberanos da agência. 

Bunker (1972) O grau em que uma organização (1) tem consenso claro sobre sua missão, 



 

(2) está devidamente diferenciado em peças relacionadas com a sua 

pertinência subambientes, (3) é integrado por trocas de informações e eficaz 

na gestão de conflitos existentes, (4) tem conhecimento claro sobre seu 

desempenho, e (5) é autorreflexiva e capaz de fazer ajustes de correção de 

comportamento próprio em comum acordo, além de considerar o poder e os 

recursos.  

Chase (1979) Exigências operacionais, os recursos e a autoridade de apoio. 

Cleaves (1980) 

Complexidade do mecanismo de mudança, o grau de mudança, o número de 

atores envolvidos como alvos, o número de objetivos, clareza dos objetivos 

e a duração do programa.  

Davies e Mason 

(1982) 

Recursos, legitimidade e a economia. 

Durant (1984) 

Extensão da mudança de comportamento exigido, a complexidade de uma 

ação conjunta, ambiente sócio-político, não-conformidade ,a validade da 

teoria causal política, a adequação e a credibilidade da aplicação dos 

recursos. 

Edwards (1980) 

Comunicação (transmissão, clareza, coerência), os recursos (pessoal, 

informações, autoridade e instalações), disposição ou atitudes dos 

implementadores, a estrutura burocrática (procedimentos-padrão, a 

fragmentação) e a complexidade envolvida. 

Elmore (1976, 1977, 

1978, 1979-80, 1985) 

Estrutura das relações de poder e incentivos, a discrição e os recursos. 

Goodwin e Moen 

(1981) 

Suporte eleitoral, o ambiente socioeconômico e a aprendizagem. 

Grindle (1980, 1981) 

Conteúdo da política (interesses, os tipos de benefícios, a extensão da 

mudança prévia, local da tomada de decisão, executores do programa, 

recursos) e do contexto de execução (poder, os interesses, as estratégias dos 

atores envolvidos, a instituição e as características de regime, respeito e 

responsabilização). 

Gross et al. (1971) 

Clareza dos Implementadores sobre inovação, habilidades e conhecimentos 

necessários, a disponibilidade de materiais, a compatibilidade dos acordos 

com a inovação organizacional e o grau de motivação pessoal. 

Gunn (1978), 

Hogwood e Gunn 

(1984) 

Natureza da política, estrutura de execução, interferências externas, o 

controle sobre os implementadores, os recursos e a teoria válida. 

Hambleton (1983) 
Política de mensagem, a multiplicidade de agentes, perspectivas e 

ideologias, recursos, política de planejamento. 

Hargrove (1983) Tipo de política (distributiva, regulatória, redistributiva). 

Hays (1982) Conflitos políticos locais e o grau de mediação da agência local. 

Hucke (1978) Condições de execução de campo da agência. 

Ingram e Mann 

(1980) 

Grau de exigência política, precisão da teoria causal e incentivos. 

Jones (1980) Capacidade organizacional e complexidade do programa. 

Kirst e Jung (1982) Tempo. 

Larson (1980) 
Política de metas, processos de execução, complexidade e mudanças na 

política econômica ambiente. 

Lazin (1980) Inter-relações pela Administração. 

Levitt (1980) 

Calendário para a introdução de poderes legais, políticas de despesa 

pública, oportunidade/custo, pressões exteriores, os instrumentos de 

política, certeza dos benefícios da ação formulação de políticas, como um 

fim em si mesmo, a estabilidade das relações interorganizacionais, 

elementos de surpresa e poder após a mudança governamental. 

Luft (1976) Incentivos. 

McLanhan (1980) Especificidade nos objetivos, o grau de centralização, interesses de grupo, 



 

participação do público e prestação de contas. 

Majone e Wildavsky 

(1978) 

Objetivos, os recursos, a teoria subjacente à política e as restrições de 

emergentes no processo de implementação. 

Mandell (1984) Multilateral papel de “corretagem”. 

Marvel (1982) Número de níveis de governo envolvidos. 

Mead (1977) 

Forças econômicas e sociais antecedentes, o financiamento, nível da 

estrutura de incentivos, fraqueza das instituições, as deficiências 

administrativas e as restrições políticas. 

Mechling (1978) Incertezas técnicas e conflitos internos. 

Menzel (1981) 

Prazos legais, as configurações intergovernamentais e institucionais, as 

relações entre a clientela de apoio, estrutura organizacional e regras de 

gestão, estilos de execução e sincronismo na ação. 

Mitnick e Backoff 

(1984) 

Elaborar modelo de sistema de incentivos incluindo características do 

remetente, relação emissor-receptor, receptor, contexto organizacional e 

ambiental. 

Montjoy e O’Toole 

(1979) ; O’Toole 

e Montjoy (1984) ; 

O’Toole (1983) 

Política de especificidade, os recursos, as metas da agência, de rotina, visão 

de mundo, a estrutura de independência, as exigências técnicas da tarefa, o 

facilitador e a percepção de risco para os implementadores. 

Moore (1977a e 

1978b) 

Incentivos, o número de folgas, especificidade de critérios, os recursos. 

Mueller (1984) Grau de mudança necessária, o nível de apoio da comunidade, e fixadores. 

Murphy (1971, 1973, 

1974, 1976) 

Grau de apoio entre os implementadores, a adequação do pessoal, a força de 

monitorização e pressão eleitoral. 

Nakamura e 

Smallwood (1980) 

Especificidade da política, as limitações técnicas, atores, arenas, estruturas 

organizacionais, normas burocráticas, os recursos, as motivações, as redes 

de comunicação e os mecanismos de cumprimento. 

Nixon (1980) Clareza e consistência nas informações. 

O’Brien (1980) Disposições sobrepostas e conflitantes da lei. 

Pesso (1978) Regras e supervisão. 

Porter (1976) Tarefas, tecnologia e o ambiente. 

Pressman e 

Wildavsky (1984) 

Multiplicidade de participantes, perspectivas nos pontos de decisão, a 

intensidade das preferências e recursos. 

Raelin (1980, 1982) 
Poder, autoridade e distribuições mandato, quantidade das organizações, 

liderança da rede, o nível de competição e o conflito. 

Rawson (1981) 

Clareza dos objetivos organizacionais, o apoio de líderes organizacionais, 

do grau de critério sobre os meios e fins, novas organizações versus 

estabelecido (dispõem atualmente). 

Rein e Rabinovitz 

(1978) 

Objetivos, a complexidade, a natureza e o nível de recursos, o número de 

níveis, o número de número de agências, de participantes. 

Ripley e Franklin 

(1982) 

Tipos de política. 

Rogers e Bullock 

(1976) 

Percepção da norma jurídica, o grau de acordo com as normas legais, custos 

e benefícios percebidos para os implementadores, os fatores ambientais, 

grau em que a lei define claramente quem é responsável. 

Ross (1984) 

Implementação da estratégia, gestão do problema da política, o conteúdo da 

política, estrutura mais ampla de sistemas sócio-políticos e da política, o 

número de atores, extensão do poder de difusão, disposições institucionais 

dos atores, a clareza, a adequação dos recursos, o apoio dos líderes e as 

rotinas institucionais. 

Sapolsky (1972) 
Ambiente, recursos, habilidades em política burocrática e a capacidade de 

gerir complexidade. 

Scharpf (1977,1978); 

Scharpf et al. (1978) 

Capacidade no nível de conflito, disponível para resolução de conflitos, 

estruturais ou referentes às variáveis organizacionais. 



 

Scheier (1981) 

 

Decisão e processos de controle, os recursos, as relações com o meio 

ambiente, expectativas de supervisão, rotinas, normas técnicas, a 

comunicação de fluxo, as normas do grupo de trabalho, as habilidades de 

comportamento, os incentivos e os apoios cognitivos.  

Skelcher, Hinings, 

Leach, e 

Ransom(1983) 

Estrutura das inter-relações organizacionais. 

Smith (1973) 
Várias tensões entre a política idealizada, execução, organização do grupo 

alvo e fatores ambientais. 

Sorg (1983) Comportamento dos implementadores. 

Thomas (1979) 
Propensão do local em aceitar um programa, mistura de política com 

incentivos/condições. 

F. Thompson (1982) 
Discrição na política, consenso agência, ética e liderança, tipo de pressão do 

ambiente e a capacidade dos agentes de fiscalização. 

J. Thompson (1982) Variáveis socioeconômicas e a hierarquia. 

Van Meter e Van 

Horn (1975), Van 

Horn (1978, 1979a, 

1979b), Van Horn e 

Van Meter (1976) 

Política de normas, recursos, execução, comunicação, características de 

agências de execução, as condições políticas, econômicas e sociais, as 

disposições dos implementadores. 

Weatherley e Lipsky 

(1977) 

Recursos e os comportamentos dos burocratas. 

Weiler et al. (1982) 

Disponibilidade de dados de base, em que medida os programas individuais 

são afetados pelos padrões de desempenho exigidos, atitudes da agência e 

os recursos. 

Weimer (1983) Tempo, sistema de serviço civil e ambiente burocrático. 

Williams (1980, 

1982) 

Negociação e fixação institucional, competência pessoal, 

pressões externas, processamento de informação e recursos. 

Yaffee (1982) Estatuto (caráter proibitivo). 

Fonte: Criado a partir de O’Tole (1986, p.196-197). 

 

De uma maneira geral, dentre os fatores que podem interferir na implementação de 

uma política pública, a partir da leitura de O’Toole tem-se alguns que podem ser enfatizados, 

tendo em vista o aparecimento ao longo dos 14 anos (1972 a 1986) descritos pelo autor nos 

estudos analisados. Assim, tem-se: os recursos financeiros e sua gestão, o comportamento dos 

implementadores (burocracia), negociação institucional, normatização, clareza dos objetivos e 

metas, motivação dos envolvidos (disposição de incentivos), conflitos locais (ambiente local), 

comunicação do programa, número de atores envolvidos na implementação, estrutura 

interorganizações, tempo de execução e prazo legal e legislação de suporte à implementação. 

Por outro lado, pode-se destacar os elementos que interferem na implementação, mas 

que não são tão frequentes na leitura dos 98 (noventa e oito) trabalhos investigados, mas que 

merece ser evidenciados aqui. Quais sejam: aceitabilidade do grupo de beneficiários da 

política, mistura da política com os incentivos existentes para impulsionar sua aceitação, 

incertezas e conflitos internos (organizações executoras), número de níveis de governo 

envolvido, condições do campo da organização que conduz à implementação, nível de apoio 



 

da comunidade, pressão eleitoral, estrutura de poder, papel dos meios de comunicação local, 

aprendizagem /adaptação, planejamento e competição inter organizações.   

Na tentativa de identificar as categorias teóricas que podem convergir ou divergir com 

a construção da implementação de políticas públicas Brynard (2005) defende a ideia de 

considerar o contexto como um complexo entre atos administrativos e o exercício da política. 

Neste universo, o autor apresenta cinco variáveis que podem ou não se relacionar entre si, mas 

que no bojo do processo da execução do programa, podem contribuir ou não para sua 

implantação. A primeira variável é o conteúdo da política (tipologia de Lowi, 1963), que se 

soma a uma visão dos meios necessários para alcançar os fins. A segunda variável é o 

contexto, na consecução da implementação devem ser analisado o cenário social, econômico, 

política e legal. Não se deve esquecer o institucional, pois este interfere nas quatro variáveis. 

A terceira variável tratada no modelo do autor é o compromisso dos governantes e em todos 

os níveis de execução da política e na sua construção de laços institucionais, independente do 

modelo de implementação adotado (Top-down ou Bottom up). 

A quarta variável é a capacidade em termos de sistema, ou seja, capacidade 

administrativa, estrutural, funcional e cultural para atender os objetivos do programa. Tal 

capacidade é constituída de elementos tangíveis (pessoal, material, etc.) e intangíveis 

(liderança, motivação, empenho). Nessa variável, deve-se ponderar que a entrega dos serviços 

aos beneficiários deve ser dentro de uma qualidade aceitável e com atividades de execução 

sustentáveis. A quinta variável é o cliente e a necessidade de coalizões com grupos de 

interesses locais, visando uma aceitação pragmática do programa evitando assim dificuldades 

no processo. O autor observa ainda a necessidade de mapear todos que em algum momento 

terão contato com o programa para interagir previamente gerando coalizões. 

DeGroff e Cargo (2009) em seus estudos destacam que a implementação pode ser 

afetada por três fatores, em que a implementação política como uma mudança de processo 

caracteriza-se por várias organizações e são moldadas, até certo ponto pela prática 

administrativa, mas também influenciados pela política e valorização das diferenças. O 

primeiro fator é a Governança em rede (interconexão de diversos atores governamentais ou 

não na execução), a perspectiva é um olhar multinstitucional, no qual as redes se formam 

através das relações horizontais, verticais e alguns momentos conflituosos. Assim, avaliar a 

implementação nesse contexto é mais complexo. O segundo fator é o contexto sociopolítico e 

a participação democrática. Neste fator, a ênfase é a compreensão sociopolítica de aspectos 

definidos na análise de implementação de políticas. Uma consequência das estruturas de 



 

implementação de rede é a participação de um maior número de terceiros atores 

organizacionais no processo de implementação.  

Considerando que cada ator chega à mesa com seus próprios valores, interesses e 

objetivos e os da sua organização, a implementação é cada vez mais a ser definida por meio 

de processos sócio-políticos de negociação, compromisso e de negociação. Diferenciais de 

poder são inevitáveis nestes processos, e alguns atores têm maior influência do que outros, 

devido às diferenças de status, recursos, autoridade formal, acesso à informação e 

conhecimento. O terceiro fator abordado por DeGroff e Cargo (2009) é a New Public 

Management, que evidencia o desempenho da implementação e os motivos do desempenho 

deficitário. Como nova forma de ver o Estado, geralmente começa pela esfera federal, ou seja, 

sua abordagem está mais próxima do Modelo Top-Down. 

Rua (1997, p. 20) descreve dez condições básicas, denominadas pela autora de pré-

condições para que a implementação de uma política pública aconteça dentro de um cenário 

dito de perfeição, As quais sejam:  

 

a) As circunstancias externas à agencia implementadora não deve impor restrições 

que a desvirtuem .b) O programa deve dispor de tempo e recursos suficientes. c) 

Não apenas deve haver restrições de recursos em termo globais, mas também em 

cada estágio da implementação, a combinação desses recursos devem estar 

efetivamente disponível; d) A política a ser implementada deve estar suportada por 

uma teoria adequada sobre a relação entre causa (de um problema) e o efeito 

(solução proposta); e) Esta relação de causa e efeito deve ser direta, e se houver 

fatores intervenientes, estes deverão ser minimizados; f) Deve haver apenas uma 

agência implementadora , que não dependa de outra para ter sucesso. Em havendo 

outra agencia a relação de dependência deve ser mínima em número e em 

importância; g) Deve haver completa compreensão e consenso quanto aos objetivos 

a serem atingidos e esta condição deve permanecer em todo processo de 

implementação; h)Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser possível 

especificar, com detalhes completos e em seqüência perfeita, as tarefas a serem 

executadas por cada participante; i) É necessário que haja perfeita comunicação e 

coordenação entre os vários elementos envolvidos no programa; j) Os atores que 

exercem posição de comando devem ser capazes de obter efetiva obediência aos 

seus comandados. 

 

 Conforme discutido até o momento diversos fatores podem interferir no processo de 

implementação de determinada política pública. Isso pode ser pontuado em dois contextos. 

No primeiro quando se considera a implementação como uma fase em que está incorporada a 

formulação da política, em se tratando do segundo contexto, têm-se estudos que analisam a 

implementação como uma fase da execução da política.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 COMPREENDENDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)  

 

Para Yasbek (2004) nos anos recentes, no âmbito do Estado, a necessidade de 

assegurar um mínimo de subsistência aos pobres vem evidenciando uma inflexão gradual do 

padrão pretérito de proteção social observada no plano das políticas, programas e instituições 

por meio de três características: “a descentralização, os novos parâmetros para a alocação de 

recursos e a redefinição das relações público/privado no financiamento e na provisão de bens 

e serviços sociais. A nova institucionalidade das políticas sociais, que daí emerge, caracteriza-

se ainda por uma expansão e multiplicação dos mecanismos participativos e, na grande parte 

dos programas, pelo reforço do poder regulatório do Estado. O que se tornou possível uma 

nova percepção do Estado como uma instituição responsável pela estruturação das ações.  

Draibe (1988) observa que a forma como o Estado vem se fazendo presente no 

contexto do Bem Estar Social é através de mecanismos que diminuem o grau em que ele 

mesmo sob suas formas centralizadoras e burocráticas opera a política. Tal comportamento se 

pauta no interesse em uma busca pela desburocratização e desestatização da política, bem 

como pelo fato da necessidade de individualização e liberdade do usuário, mas também, para 

atender a uma finalidade econômica na perspectiva em que os beneficiários dos serviços 

sociais do governo teriam a possibilidade de gerar mais relações criando assim demanda e 

como consequência alimentando a economia. Isso se materializa nos mais diversos tipos de 

focos de ação governamental e não diferentemente, no universo da agricultura familiar. 

No Brasil é grande o número de residentes no meio rural que não têm condições, por 

diferentes motivos, de desenvolver uma agricultura comercialmente competitiva. A noção da 

multifuncionalidade, aplicada seja como instrumento de análise dessas categorias sociais seja 

como instrumento de políticas públicas, permitiria reconhecer, estimular e valorizar formas de 

inserção social dessa população resgatando-lhe também um sentido de cidadania 

(CARNEIRO; MALUF, 2005). 



 

Uma tentativa do governo brasileiro foi possibilitar através de programas 

governamentais como, por exemplo, o Programa Fome Zero, o desenvolvimento do Programa 

de Aquisição de Alimentos e outros subsidiar uma emancipação mínima de maneira que a 

sensação de automelhoria e condições de crescimento sustentável passasse a ser algo fora da 

utopia e pudesse se materializar em ações  visíveis. Hespanhol (2008) traça um histórico da 

mudança de concepção do Estado no que concerne às políticas públicas para o campo 

brasileiro. Sua argumentação é sustentada pelo fato de que as demandas do campo emergiram 

em cenários cujo foco saiu um pouco da terra e passou a vislumbrar também o 

acompanhamento da eficácia do campo, ou seja, como a agricultura vem evoluindo na medida 

em que trazem informações sobre renda, empregos etc. Simultaneamente, a autora aborda o 

PAA como uma mudança drástica, necessária e ao mesmo tempo tardia, pois o Estado deveria 

atender toda a demanda.  

O PAA é um programa governamental do desenvolvimento no contexto da agricultura 

familiar, acionado após a etapa final do processo produtivo, no momento da comercialização, 

quando o esforço do produtor familiar precisa ser recompensado com recursos que 

remunerem o investimento e a mão-de-obra e lhe permita reinvestir e custear as despesas de 

sobrevivência de sua família. Considerado como uma das principais ações estruturais do 

Programa Fome Zero, o PAA constitui-se em um mecanismo complementar ao Programa 

Nacional de Agricultura Familiar (CONAB, 2007). Sua operacionalização em nível federal é 

feita diretamente pela CONAB, sem intermediários ou licitações, e com preço 

recompensador. Em uma de suas modalidades, os alimentos adquiridos são destinados de 

imediato a programas sociais da região, com o que se movimenta a economia local a um custo 

menor.  

A criação do PAA por instrumento legal (Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003) e 

regulamentado pelo Decreto n° 6.444, de 7 de maio de 2008, representou um marco na 

política agrícola brasileira. Sua implementação revela, de forma inédita, a presença do Estado 

na comercialização da pequena produção familiar. Ao assegurar aos pequenos agricultores a 

aquisição de seus produtos, o Governo lhes transmite segurança e, como os preços são 

remuneradores, eles se sentem incentivados a produzir mais e melhor. Com isto - e em 

articulação com outras ações - eleva-se significativamente o padrão de vida do agricultor e de 

sua família e promove-se o desenvolvimento sustentável nas áreas menos assistidas do meio 

rural.  Vale salientar que a Lei supra citada objetivava primordialmente a repactuação das 

dívidas do PRONAF e secundariamente instituiu o PAA. 



 

Para situar o PAA no governo Luiz Inácio Lula da Silva, Delgado et al. (2006) observa 

que é importante resgatar outra iniciativa inovadora instituída no Governo Federal – O Plano 

de Safra da Agricultura Familiar 2003/2004. Por ocasião da apresentação das diretrizes desse 

Plano no CONSEA ficou desenhada uma estratégia de realização da produção de alimentos 

básicos, oriunda da agricultura familiar, em que compareceriam diretrizes referentes: “à 

aquisição de alimentos com recursos da PGPM, diretamente ao segmento familiar; à 

disponibilização dessa oferta de alimentos para atender, de diferentes formas, a demanda 

adicional por alimentos criada pelas subvenções ao consumo do Programa Fome-Zero (Bolsa-

Família e outros)” (DELGADO el al., 2006, p. 14). 

Não obstante é válido observar que o PAA embora tenha sido criado como um 

programa prioritário de governo, no bojo das ações estruturantes do “Projeto Fome Zero”, o 

PAA não adquiriu status de programa orçamentário na linguagem do Plano Plurianual de 

Governo (2004-2007), mantendo-se, até o momento, como uma singular ação orçamentária, 

dentre as dezenas existentes sob a rubrica “abastecimento alimentar” (DELGADO et al., 

2006). 

Observe-se que há subjacente à criação do PAA duas funções autônomas : a garantia 

da comercialização da produção familiar (incluindo os assentamentos agrários) e a provisão 

de segurança alimentar para as populações em situações de risco. Essas funções podem ser 

cumpridas, independente, isoladamente e integradamente, ou ainda em situação negativa – 

não serem atribuídas à política pública, ficando à mercê dos mercados. Seu objetivo original 

era de que houvesse integração das funções de garantia da comercialização e da subvenção ao 

consumo alimentar. Propunha-se naquele momento, um esquema direto de uso dos recursos 

de estoques da Política de Garantia do Preço Mínimo - PGPM para tal fim. O PAA inovou ao 

criar fundo próprio e instrumentos específicos (DELGADO et al., 2006). 

Müller (2007) procedeu um estudo que objetivou compreender como se deu a 

formulação do PAA. Em sua análise foram envolvidos diversos atores como representantes 

dos movimentos e organizações sociais da agricultura familiar (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura, Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Federação 

dos Trabalhadores da Agricultura Familiar) e membros das instituições governamentais 

(Companhia Nacional de Abastecimento, Conselho de Segurança Alimentar, IPEA, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda e o extinto Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar (MESA). Nas suas considerações tocantes à 

concepção dos objetivos e operacionalidade do PAA, foi observado o aparecimento de três 



 

subgrupos. No entanto, destacaram os autores que as diferenças inter subgrupos se dava em 

maior expressividade quanto à execução do programa.  

O primeiro subgrupo é composto por indivíduos vinculados ao MESA que 

participaram mais efetivamente do desenho do programa. Suas preocupações eram associadas 

à fome urbana e à pobreza rural. A lógica desse subgrupo é a do desenvolvimento local e que 

não necessariamente passaria pela compra de alimentos, mas sim por qualquer outro produto. 

Já o segundo subgrupo, era formado por pessoas do CONSEA. Para os investigados o PAA 

tem um alcance maior e mais estratégico para a segurança alimentar. A ideia que norteava os 

partícipes desse subgrupo era alinhar segurança alimentar e desenvolvimento agrário. Para o 

primeiro subgrupo a formação de estoque público possibilitado pelo PAA divergia da 

finalidade maior do programa, no entanto, o segundo subgrupo entendia a necessidade dos 

estoques como forma de regular o preço e possibilitar a estabilidade nos preços finais dos 

produtos à população.  

O terceiro subgrupo é composto por indivíduos da CONAB, cuja entrada se deu depois 

dos demais grupos, pois sua tarefa foi a de estruturar a operacionalização do PAA no Brasil, 

mas que de maneira indireta também alterou a concepção do programa governamental aqui 

estudado. Para esse, o PAA fora visto como um caminho para uma renovação institucional e 

uma ampliação de suas atividades, tendo em vista o fato de que nos governos anteriores a 

CONAB passou por uma desestruturação, por ser uma organização que criada a partir da 

fusão de três outras estatais. Nesse subgrupo estão pessoas mais próximas aos movimentos 

sociais e da agricultura familiar, sendo o espaço melhor caracterizado pelo cidadão para 

dialogar sobre o PAA, tendo em vista a sua presença em diversos estados da federação 

(MULLER et al., 2007). 

Verifica-se conforme Figura 20 que o PAA está vinculado ao MDS, por meio da 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na disposição pontua-se que ainda 

é gerido por esta Secretaria outros cinco programas governamentais. 

 

Figura 20 – Programas geridos pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
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Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Construção de Cisternas para Armazenamento de Água 

Programa de Aquisição de Alimentos 

Programa de Restaurantes Populares 

Cozinhas Comunitárias 

Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos 

Programa Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo 
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                  Fonte: Elaboração própria (2010) a partir do site do MDS. 

 

Para o agricultor familiar ter acesso ao PAA é necessário que ele apresente ao órgão 

mediador (CONAB, EMATER etc.) a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). A DAP é o 

instrumento criado pela Secretaria da Agricultura Familiar (MDA) que identifica os 

beneficiários do PRONAF, conforme o estabelecido no Manual de Crédito Rural (MCR), do 

Banco Central do Brasil, como habilitados a realizarem operações de crédito rural amparados 

pelo programa governamental. A DAP é obrigatória para ingressar no PAA, independente dos 

demais documentos necessários e exigidos pela instituição em obediência à legislação 

pertinente. Vale destacar que as instituições autorizadas a emitirem a DAP não podem cobrar 

qualquer valor pela sua emissão ou condicionar seu fornecimento a qualquer exigência, sob 

pena de descredenciamento e demais sanções legais pertinentes. 

Para ter acesso à DAP, o agricultor familiar deve apresentar um conjunto de 

informações sobre seu estabelecimento, bem como a área do mesmo, número de pessoas 

residentes, composição da força de trabalho e da renda e endereço completo. A lógica que 

suporta a existência da DAP é a de centralizar informações e direcionar as políticas públicas 

da agricultura familiar para quem estiver no perfil exigido pelo PRONAF. 

Como o conceito de agricultura familiar adotado na pesquisa é o mesmo constante na  

Lei n ° 11.326/2006 incluem-se na discussão outros grupos de produtores oriundos de reforma 

agrária, que para ter acesso ao PAA, devem apresentar, a Declaração substituta da DAP que é 

a Declaração de Aptidão Ao Programa de Aquisição de Alimentos para Acampados da 

Reforma Agrária – DAPAA emitido pelo MDA. 

A partir de 2006, o Grupo Gestor Interministerial do Programa que desde 2003, foi 

instituído através da Lei n° 10.696/2003, Portaria Ministerial do MESA, antigo Ministério 



 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (hoje denominado de Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que além de deter um assento no Grupo tem a 

responsabilidade legal de coordená-lo) contava com os Ministérios do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Agricultura e 

Desenvolvimento Agrário, passou a ter assento também o Ministério da Educação. Dentre as 

funções do Grupo Gestor, através do Decreto nº 6.447/2006, destacam-se: 

 

I - as modalidades de aquisição dos produtos agropecuários destinados à formação de 

estoques estratégicos e às pessoas em situação de insegurança alimentar, inclusive para o 

atendimento da alimentação escolar; 

II - os preços de referência de aquisição dos produtos agropecuários, citados no § 2º do 

Art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, os quais deverão levar em conta as diferenças 

regionais e a realidade da agricultura familiar; 

III - as regiões prioritárias para implementação do Programa de Aquisição de 

Alimentos; 

IV - as condições de doação dos produtos adquiridos a beneficiários enquadráveis no 

Art. 3º da Lei Complementar n° 111, de 6 de julho de 2001, ou no Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação, previsto na Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003; 

V - as condições de formação de estoques públicos no âmbito do Programa de 

Aquisição de Alimentos; 

VI - as condições de venda dos produtos adquiridos na forma do Decreto; 

VII - as condições de apoio à formação de estoques de alimentos por organizações 

constituídas por agricultores familiares; e 

VIII - outras medidas necessárias para a operacionalização do Programa de Aquisição 

de Alimentos. 

O Grupo Gestor do PAA desde sua institucionalização emitiu 39 Resoluções via 

Diário Oficial da União até janeiro/2011. Dessas decisões, em sua grande maioria estão as 

adequações dos preços dos produtos oriundos da agricultura familiar, sistemática de aquisição 

de produtos e adiamento das cédulas do produtor rural (CPR). Uma dessas resoluções foi 

publicadas em 2003, ano de criação deste programa governamental. 

 

3.1 Objetivos e instrumentos operacionais do PAA  

 



 

O Programa de Aquisição de Alimentos instituído pela Lei n° 10.969/2003, através do 

Artigo 19 destaca que “a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações 

vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança 

alimentar e à formação de estoques estratégicos”. Adiante, no mesmo artigo tem-se que “Os 

recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos formados nos termos deste artigo 

serão destinados integralmente às ações de combate à fome e à promoção da segurança 

alimentar” (MDS, 2010a). 

Observa-se através do Artigo 19 da Lei supra que o objetivo do Programa é incentivar 

a agricultura familiar e distribuir alimentos a pessoas que se encontram em insegurança 

alimentar. Evidencia-se que todos os outros 18 artigos da Lei não trataram do PAA, mas sim, 

da repactuação e alongamento de dívidas oriundas de operações de créditos rurais. Para a 

CONAB, o Programa de Aquisição de Alimentos possui seis objetivos definidos, conforme 

podem ser visualizados no Quadro 26, a seguir: 

 

Quadro 26– Objetivos do PAA para a CONAB 

 

Descrição dos objetivos Definição do objetivo 

Objetivo 1 

Remuneração 

da Produção 

 

O objetivo imediato do PAA é a aquisição dos produtos oriundos da 

agricultura familiar, na hora oportuna, por preço compensador, 

trazendo segurança e incentivo para o pequeno agricultor, que passa 

a planejar suas atividades pela perspectiva de um horizonte maior 

de previsibilidade.  

Objetivo 2 

Ocupação do 

Espaço Rural 

 

Ao promover a compra da produção familiar, há maior estabilidade 

à atividade agrícola e geração de trabalho e renda ao produtor em 

seu próprio local, com o que se incentiva a permanência e a 

inclusão social no campo. Com melhores condições de vida, o 

agricultor e sua família passam a desenvolver a atividade de forma 

mais ampla e sistemática, explorando com maior racionalidade o 

espaço rural.  

Objetivo 3 

Distribuição de 

Renda 

 

O pagamento líquido e certo, a preço justo, pela produção agrícola 

familiar onde antes somente havia níveis mínimos de atividade de 

subsistência promove maior geração de renda para os agricultores, 

contribuindo para atenuar a secular iniqüidade social. Ao mesmo 

tempo, assegura a circulação de dinheiro na economia da própria 

região, possibilitando aos agentes econômicos locais, 

principalmente o comércio, maior atividade e, por conseguinte, 

melhores possibilidades de investimentos na região, criando um 

círculo virtuoso de promoção econômica e bem estar social.  

Objetivo 4 

Combate à 

Fome 

 

Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são destinados à 

formação de estoques de segurança e canalizados prioritariamente 

para populações em situação de risco alimentar - geralmente 

residentes na própria região onde os alimentos foram produzidos, a 

exemplo dos acampados da reforma agrária, quilombolas, 

indígenas, atingidos por barragens e outros segmentos. São também 

distribuídos para programas sociais públicos, abastecendo creches, 

escolas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e entidades 



 

assistenciais e/ou beneficentes Com isto, eleva-se o padrão 

nutricional e são construídos vínculos de solidariedade entre os 

habitantes da região.  

Objetivo 5 

Cultura 

Alimentar 

Regional 

 

Ao se adquirir produtos alimentícios de uma determinada 

localidade, o governo passa a valorizar produtos que muitas vezes 

são tipicamente regionais. Com isto, preserva-se a cultura alimentar 

local, enriquece-se a gastronomia - que algumas vezes é atrativo 

turístico - diversificando-a no nível nacional.  

Objetivo 6 

Preservação 

Ambiental 

 

O PAA vem incentivando a recuperação e preservação da 

agrobiodiversidade em diversas regiões do País, por meio de 

incentivos ao trabalho de organizações dedicadas à agricultura 

familiar voltadas para este fim. Neste sentido, são estimulados 

sistemas e manejos sustentáveis de cultivos para o desenvolvimento 

de espécies características das regiões.  

Fonte: Adaptado da Conab (2010b) 

No Quadro 26, percebe-se que a CONAB traz a preservação ambiental como um 

objetivo explícito, cuja materialização se dá, na maioria das vezes, por meio de compras de 

alimentos ecologicamente corretos, bem como por alimentos orgânicos. Evidencia-se também 

a existência do objetivo cultura alimentar regional, em que através dos instrumentos 

operacionais do Programa, o Governo acaba valorizando a região e suas especificidades.  

Analisando o site do MDS (Instituição responsável pela Coordenação nacional do 

PAA), percebe-se a configuração de quatro objetivos almejados pelo PAA, conforme 

demonstrado no Quadro 26. Entretanto a CONAB apresenta dois objetivos a mais que o 

próprio Ministério responsável pela macro gestão do Programa Governamental. No Quadro 

27, já se averigua uma relação mais próxima da lógica de assistência social subsidiada pelo 

Governo.  

Quadro 27 – Objetivos do PAA para o MDS 

 

Objetivos Descrição do objetivos 

Objetivo 1 

Estimular a produção agropecuária proveniente dos agricultores familiares pelo 

apoio à comercialização por meio de aquisições de alimentos para doação às 

famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas por entidades 

sócio-assistenciais. 

Objetivo 2 

Promover a recomposição dos estoques estratégicos de segurança alimentar, 

visando ao desenvolvimento da economia local, a geração de emprego e renda e o 

combate à pobreza e à fome.  

Objetivo 3 

Contribuir para a implantação de sistemas públicos de produção, abastecimento e 

alimentação saudável articulado a rede de equipamentos públicos de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Centros de Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana, 

Feiras de Comercialização Direta, Mercados, Restaurantes Populares, Cozinhas 

Comunitárias e Bancos de Alimentos) e a rede de proteção e promoção social 

vinculada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Objetivo 4 
Promover o desenvolvimento local sustentável e solidário em territórios pobres, na 

perspectiva da promoção da equidade regional. 

Fonte: Criado a partir do MDS (2010d).  
 

 

http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-san
http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-san
http://www.mds.gov.br/suas/


 

Comparando os Quadros  26 e 27 constata-se que existe certa divergência em termos 

de prioridades no mundo da ação entre os atores MDS e CONAB. Quando se trata do 

Objetivo 2 “ocupação do espaço rural” proposto pela CONAB verifica-se explicitamente 

como um eixo de ação, que se comparado aos objetivos descritos pelo MDS, é possível 

identificá-lo de forma diluída e inconsistente.  

A CONAB trata a questão da Preservação Ambiental como um objetivo explícito, que 

no contexto do MDS, fica camuflado no universo do desenvolvimento local sustentável e 

solidário no universo dos pobres. Na verdade, a CONAB não visualiza em seu Objetivo 6 a 

focalização do programa como para pobre. O MDS apresenta também como objetivo do 

Programa governamental a promoção da equidade regional, provavelmente tratado pela 

CONAB como sendo o Objetivo 3, pois nele é feita referência à promoção econômica e 

construção do bem estar social, no entanto, não explicita-se a questão da equidade em si.  

No contexto dos objetivos apresentados pelo MDS não se identifica nenhum elemento 

próximo da fixação do agricultor familiar à terra em que desenvolve suas atividades 

econômicas, explicitamente descritas como objetivo pela CONAB. Quando se fala em 

combate à fome se percebe no universo do MDS a presença (superficial) dessa preocupação 

em dois dos quatro objetivos, já no Objetivo 4 traçado pela executora do PAA em nível 

federal, constata-se enfaticamente a fome como um alvo a ser perseguido pelo programa.  

Pode-se afirmar que os objetivos do PAA apresentados nos quadros acima são 

compreendidos como Objetivos Gerais. No entanto para Ortega et al. (2006, p. 59) o referido 

programa federal apresenta alguns objetivos específicos quais sejam, 

 

Garantir o direito humano à alimentação conforme os hábitos culturais locais, para 

os segmentos populacionais que vivem em situação de vulnerabilidade social e de 

insegurança alimentar e nutricional - que são assistidos por entidades e programas 

sociais; garantir a compra e o escoamento de produtos da agricultura familiar e de 

assentados da reforma agrária com remuneração adequada; aumentar em quantidade 

e qualidade o abastecimento de gêneros alimentícios aos restaurantes populares, 

cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, tendo em vista ampliar o número 

desses equipamentos e a capilaridade de distribuição de alimentos e refeições, em 

especial, nas áreas metropolitanas e capitais, para atender as populações com déficits 

de consumo alimentar-nutricional; potencializar o atendimento dos programas e 

entidades sociais locais, com a doação de alimentos e refeições balanceadas, para 

melhorar a dieta alimentar das populações em situação de insegurança alimentar e 

nutricional; eliminar a carência nutricional da população vulnerável à fome, 

respeitando as diferenças de hábitos regionais; capacitar os beneficiários do projeto 

para a gestão empreendedora de negócios em caráter associativo e cooperativo; 

fortalecer as economias locais com a geração de trabalho e aumento da renda na 

agroindústria familiar; e promover ações de educação alimentar voltada à segurança 

nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e 

promoção da saúde (ORTEGA et al., 2006, p. 59). 

 



 

Ao analisar os objetivos específicos trazidos por Ortega et al. (2006), vale ser feita 

algumas reflexões. Em um primeiro instante é considerado o universo da gestão 

empreendedora na formação de associações e cooperativas para participar do PAA, tal 

objetivo específico é relevante, uma vez que, ao se constituir mais grupos de agricultores 

familiares maiores são as possibilidades de desenvolvimento local. No entanto, percebe-se 

que essa não tem sido a práxis do MDS nem da CONAB quando se fala em capacitar os 

agricultores para tais arranjos, mesmo sabendo-se da importância. Ao mesmo tempo, o 

objetivo específico referente à educação alimentar não parece ser primário na busca do 

atendimento dos objetivos gerais do programa, cujo assentamento está na geração de renda 

através da compra de produtos oriundos da agricultura familiar e diminuição do risco 

eminente da carência nutricional. 

A CONAB tem um papel central nesse programa, pois, além de garantir a compra da 

produção e a determinação dos preços de mercado ao adquirir os alimentos ou sinalizar o 

preço de referência, também é a responsável pela operacionalização do PAA nos estados. 

Assim, quando a CONAB exerce o direito de compra, os agricultores familiares beneficiados 

pelo programa não precisam mais utilizar os atravessadores para escoar a sua produção. Ao 

mesmo tempo, o preço determinado pela CONAB influencia a cotação dos preços locais 

(ORTEGA et al., 2006). No entanto, o PAA através do MDS firma convênio também com 

governos estaduais e municipais. Assim visando dar uma noção geral das organizações/atores 

que estão envolvidos com o Programa de Aquisição de Alimentos, construiu-se a Figura 21, a 

seguir, que tem a finalidade de mostrar a operacionalidade e atores envolvidos na execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – O modelo processual do PAA. 
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  Fonte: Elaboração própria, 2012. 
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Elaborou-se a Figura 21 separada por níveis como forma didática de apresentação. No 

primeiro nível tem-se o grupo gestor do PAA, onde são deliberadas as macroregiões que 

envolvem o Programa. No segundo nível, estão os dois agentes financiadores do PAA, bem 

como se situa o Banco Central do Brasil, pois é interlocutor do Grupo Gestor e dos 

Ministérios financiadores no que concerne às operações financeiras (legalidade e 

operatividade no sistema financeiro nacional).  

No terceiro nível estão os organismos que podem implementar o PAA, em nível 

federal, a CONAB tem a delegação. No entanto os governos estaduais e municipais também 

executam-no por intermédio de convênios e instrumentos operacionais específicos (compra 

direta local da agricultura familiar). No quarto nível estão os agricultores familiares 

beneficiados com as aquisições/financiamentos e os beneficiários que recebem as doações, 

através dos instrumentos operacionais apresentados no Quadro 27. Observa-se que nesse nível 

também poderá existir estoques (apenas em situações coordenadas pela CONAB), cuja 

responsabilidade é da Companhia Nacional de Abastecimento, podendo ser doados ou usados 

para regular os valores dos produtos no mercado.  

No quinto é último nível está o sistema bancário nacional, pois os agricultores 

familiares passam a receber seus pagamentos decorrentes da aplicação dos instrumentos do 

PAA nos respectivos bancos solicitados, especialmente nos bancos oficiais como o Banco do 

Brasil S/A e o Banco do Nordeste do Brasil. Não se pode esquecer que todos esses níveis 

correspondentes ao PAA estão no universo do Programa Fome Zero. Para uma melhor 

compreensão de como acontece a operacionalização do PAA pela CONAB é apresentado na 

Figura 22 um esboço de suas operações, no qual se configuram as relações institucionais e os 

momentos em que cada organização/ator envolvido participa. Vale observar que tal 

representação se remete exclusivamente à prática operacional executada pelo órgão federal no 

Brasil.  

Figura 22 – Configuração da execução do PAA em nível federal pela CONAB. 
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 Fonte: Elaboração própria, 2012. 

Inicialmente, o PAA foi conduzido financeiramente pelo MDS. Naquele primeiro 

momento os recursos ainda estavam primariamente indefinidos, à medida que o Programa foi 

se estruturando em todo o País houve a inserção do MDA também com descentralização 

orçamentária, pois vislumbrou a possibilidade de beneficiar mais agricultores familiares no 

universo do desenvolvimento agrário. Deve-se observar que os recursos federais são 

disponibilizados para a CONAB (e demais instituições, como por exemplo, a EMATER) que 

por meio dos instrumentos operacionais apresentados no Quadro 26, a organização federal 

procede às intervenções junto aos seus respectivos públicos-alvo.  

Como lembra Balsadi (2004) para participar do PAA, os agricultores precisam se 

enquadrar nas categorias do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e, preferencialmente, estarem organizados em cooperativas, associações ou 

grupos informais de, no mínimo, cinco agricultores. Com essa medida, o Governo busca 

incentivar a melhor organização dos produtores para a comercialização dos seus produtos e 

como consequência trazer benefícios para todos os envolvidos da cadeia produtiva.  

Ainda analisando a Figura 22 observa-se que a CONAB transaciona com a agricultura 

familiar tanto como pessoa física, como através de associações e cooperativas de agricultores 

familiares. Ao mesmo tempo, os resultados das operações do PAA podem também possibilitar 

a interação com organizações governamentais ou não-governamentais, quando da execução 

das doações provenientes do instrumento operacional compra direta especial, a ser detalhado 

posteriormente. Observa-se também que no caso do ator da agricultura familiar a seta 

apresenta duplo-fluxo, pois a CONAB ao transacionar com o beneficiário, este retorna com a 

5° Nível  



 

produção familiar, com os valores em R$ ou com as doações às organizações que possuam 

pessoas com carência nutricional.  

As operações iniciais eram feitas a um valor de R$ 2.500,00/Agricultor Familiar 

(Decreto n° 4.772/2003). Em um segundo momento houve uma ampliação de limite para R$ 

3.500,00 por produtor/ano civil (de acordo com o Decreto 5.873, de 15 de agosto de 2006). 

Assim, a CONAB ao utiliza-se dos instrumentos operacionais apresentados no Quadro 28 

passou a desenvolver a implementação do PAA. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 28 – Instrumentos operacionais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) adotados pela 

CONAB 
 

Instrumentos do PAA Operacionalização e características 



 

Compra Antecipada da 

Agricultura Familiar - 

CPR
2
 Alimento 

Antecipa-se o pagamento dos produtos a serem adquiridos de grupos 

de agricultores familiares que não têm acesso ao financiamento de 

custeio do PRONAF: agroextrativistas, quilombolas, famílias atingidas 

por barragens, assentados da reforma agrária, acampados e 

comunidades indígenas.  

Compra Especial - CPR 

Doação 

Formalizada com associações e/ou cooperativas de agricultores 

familiares que entregam sua produção diretamente na instituição 

beneficiada (organizações comprovadamente em situação de carências 

nutricional e sem fins lucrativos). Necessariamente produtos da safra 

em vigência podem ser comprados produtos industrializados e 

orgânicos, desde que respeite a legislação. (título 30 do Manual de 

Operações da CONAB). 

Formação de Estoques 

pela Agricultura Familiar 

- CPR Estoque 

Formalizadas com associações e/ou cooperativas de agricultores 

familiares que recebem antecipadamente até 100% dos recursos para 

compra de matéria-prima, embalagens e rótulos, pagamento de 

produtor/fornecedor e despesas com beneficiamento, visando 

sustentação de preços e agregação de valor. O produto deve ser próprio 

para consumo humano e estar na safra vigente. Limite de R$ 1,5 

milhão/ano. (título 33 do Manual de Operações da CONAB). 

Compra Direta da 

Agricultura Familiar 

(CDAF) 

É a aquisição de produtos agropecuários definidos pelo Governo, a 

preços de referência, em pólos de compra coordenados pela CONAB, 

fixos ou volantes, instalados próximos aos locais de produção. Os 

produtos amparados são: arroz, castanha-de-cajú, castanha-do-brasil, 

farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó integral, milho, 

sorgo e trigo. Vale observar que o agricultor familiar pode participar 

desse instrumento como pessoa física. A Conab, a seu critério, poderá 

adquirir outros produtos processados/beneficiados, próprios para o 

consumo humano (título 27 do Manual de Operações da CONAB). 

Contrato de Garantia de 

Compra 

O Governo assegura, no período de plantio da safra, a aquisição dos 

produtos da agricultura familiar (agricultores do PRONAF do Grupo A 

ao D (inclusive agroextrativistas, quilombolas, famílias atingidas por 

barragens, trabalhadores rurais sem terra acampados (definidos de 

acordo com a Portaria MDA nº 111, de 20.11.2003), comunidades 

indígenas e produtores familiares em condições especiais - autorizados 

pela Conab) a preços compatíveis com a expectativa dos mercados 

regionais para a época da colheita. Após a colheita o produtor escolhe se 

vende a sua produção para a CONAB, caso os preços de mercado 

estejam abaixo dos fixados no contrato, ou para o mercado, se os preços 

estiverem acima. (título 28 do Manual de Operações da CONAB). 

Fonte: Adaptado do Manual de Operações da CONAB (2010).  

 

Como se pode observar, em cada instrumento operacional do Programa, existe um 

objetivo distinto, o que pode carecer de meios gerenciais específicos para sua execução. Isso 

carrega distintas formas de desenvolver a implementação do PAA no País.  Além dos 

                                                           
2
 CPR é denominada de Cédula do Produtor Rural, institucionalmente é o contrato que os agricultores familiares 

assinam conjuntamente com a CONAB para que possam se beneficiar do PAA após a formalização dos 

instrumentos operacionais. 



 

instrumentos apresentados no Quadro 28, ainda existe o instrumento operacional PAA Leite 

que tem sua execução diretamente junto aos estados e municípios do Nordeste e o norte de 

Minas Gerais. Deve observar que não é a CONAB quem operacionaliza esse instrumento, mas 

sim os estados e prefeituras. 

Para participar do instrumento o agricultor deve pertencer a uma 

associação/cooperativa. Como observa o MDS, a família que irá receber o leite deve estar 

dentro do limite máximo de renda per capita de até meio salário mínimo e ter, entre os 

membros da família, crianças entre dois e sete anos de idade, nutrizes até seis meses após o 

parto, gestante e idosos a partir de 60 anos de idade. Para outros casos, é preciso autorização 

do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A família que quer receber o 

leite deve procurar o ponto de distribuição mais próximo ou o responsável pelo programa na 

prefeitura local. Para participar do PAA Leite o agricultor deve estar enquadrado no PRONAF 

(Grupo A, B, A/C ou C). O preço pago pelo litro é fixado através de resolução pelo Grupo 

Gestor do PAA semestralmente de acordo com a média de preço do local identificado através 

de pesquisa de mercado. Para uma melhor fixação sobre todos os instrumentos operacionais 

do PAA, ver Figura 23.  

 

Figura 23 – Instrumentos operacionais do PAA. 

 

 
                                            Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

O Programa estudado vem apresentando resultados importantes em duas vertentes: de 

um lado os agricultores familiares vêm se beneficiando dos recursos financeiros das compras 

feitas pela CONAB e do outro os beneficiários enquadrados com pessoas que se encontram 

em situação de risco de deficiência nutricional vêm sendo atendidas por meio das doações de 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/alimentoseabastecimento/paa/modalidades/paa-leite/resolveuid/af15949793c9bdb2c74543af608ad4e1


 

alimentos. A partir de 15 de setembro de 2009, através do Decreto presidencial n° 6.959, o 

Governo Federal ampliou o alcance do Programa, tanto no que se refere aos valores pagos aos 

agricultores familiares quando da utilização dos instrumentos operacionais, como a criação de 

outros instrumentos operacionais pelo Grupo Gestor do Programa.  

Assim, o referido programa passou a se configurar conforme descrito no Quadro 29. 

Nele é possível observar que os valores pagos aos agricultores aumentaram, bem como 

surgiram instrumentos operacionais como a Aquisição de Alimentos para Alimentação 

Escolar com recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do 

Ministério da Educação. 

 

Quadro 29 – Mudanças nos instrumentos operacionais do PAA via Decreto n° 6.595/2009 

 

Instrumento Operacional Mudança proporcionada pelo Decreto 

Aquisição de alimentos para alimentação 

escolar (Via MDS ou PNAE – Programa 

Nacional de Alimentação Escolar) 

Aumento do limite para R$ 9 mil/por agricultor 

familiar/Ano 

Formação de Estoques pela Agricultura 

Familiar - CPR Estoque 

Aumento do limite para R$ 8 mil/por agricultor 

familiar/Ano 

Compra Antecipada da Agricultura 

Familiar (CPR Alimento) 

Aumento do limite para R$ 8 mil/por agricultor 

familiar/Ano 

Compra Direta da Agricultura Familiar  

(CDAF) 

Aumento do limite para R$ 8 mil/por agricultor 

familiar/Ano 

Compra Especial - CPR Doação 

 

Aumento do limite para R$ 4,5 mil/por agricultor 

familiar/Ano 

 

Compra Direta Local da Agricultura 

Familiar 

Inserção com instrumento operacional, adotado 

pelos Estados e Municípios (Até R$ 

4.500,00/ano), pois em nível de CONAB há 

limites com relação aos produtos 

  Fonte: Brasil (2009). 

 

Observa-se que o Decreto Presidencial deu um maior “fôlego” aos beneficiários do 

Programa e ao mesmo tempo possibilitou a gestora do PAA em nível federal ampliar suas 

ações de intervenção. Vale destacar que no caso dos agricultores familiares estarem sendo 

atendidos na forma de cooperativas/associações considerar-se-á para efeito de benefício o 

número de agricultores familiares constantes na mesma.  

Empreende-se também analisar que os instrumentos operacionais que trabalham 

diretamente com o agricultor familiar (pessoa física), como é o caso da Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF) duplicou a capacidade de captação por parte da CONAB, pois 

até então cada agricultor poderia comercializar com a CONAB o valor de R$ 3.500,00/ano, e 

partir dessa mudança na legislação o valor aumentou para R$ 8.000,00/ano. 



 

Conforme lembra Ortega et al. (2006) o PAA careceria de uma estrutura mais flexível, 

pois, dificultava-se a implantação de programas de desenvolvimento local apoiados na 

agricultura familiar, particularmente no momento crítico para esses produtores, como no da 

venda de sua produção, que, em virtude de sua perecibilidade, requer rapidez no seu 

escoamento, e ainda a necessidade da aplicação dos procedimentos legais gerava atrasos que 

inviabilizava as ações. Além disso, a demora na compra por parte do Governo dificultava uma 

ação ágil na distribuição de alimentos. 

Vale tratar aqui sobre a relação entre a adoção dos instrumentos operacionais e a 

origem dos recursos federais. O MDA dispõe de recursos apenas para serem investidos 

através dos instrumentos Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF) e Formação de 

Estoque da Agricultura Familiar (CPR- Estoque), desconsiderando assim o instrumento 

compra direta com doação simultânea, que carrega consigo o bojo da possibilidade de 

diminuição da insegurança alimentar no Brasil. No outro extremo tem-se o MDS que 

incorpora todos os instrumentos operacionais.  

Outra informação relevante é que para participar do PAA os agricultores familiares 

(pessoas físicas ou jurídicas, através de cooperativas/associações) não podem possuir dívidas 

com o Tesouro Nacional. Ou seja, para fazer valer o direito de acesso, os demandantes não 

podem estar na lista do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público 

Federal – CADIN, bem como os agricultores devem apresentar certidão negativa de débitos 

junto ao Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da CONAB – SIRCOI. Além, 

obviamente, de atender às exigências constantes nos normativos dos executores do Programa.  

 

3.2 Os preços de referência usados pelo PAA 

 

Os preços utilizados para as operações do PAA são definidos pelo Grupo Gestor, de 

acordo com o produto/classificação, região ou Unidade da Federação. Tais informações são 

publicizadas por meio das Resoluções. Em todas as operações que envolvem o PAA se faz 

necessário o pagamento das aquisições junto aos agricultores familiares. No entanto, o 

processo de precificação desses produtos é normatizado pela CONAB, atualmente no Manual 

de Operações da executora do programa, no título n° 31. 

A CONAB realiza sistematicamente pesquisa para acompanhar os preços dos produtos 

da agricultura familiar. Tais informações alimentam diversos programas governamentais, 

inclusive o PAA. Entretanto, deve-se atentar que na gestão do PAA os preços podem diferir 

por instrumento operacional adotado. 



 

Na modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF) 
3
 tem-se exposto os 

produtos e os respectivos valores de aquisição permitidos pelo Grupo Gestor na execução do 

Programa. Em se tratando da Compra Direta da Agricultura Familiar com Doação Simultânea 

e da Compra Direta Local da Agricultura Familiar com Doação Simultânea, a CONAB (e 

demais instituições executoras) segue a Resolução n° 39 do Grupo Gestor Interministerial que 

traçou como mecanismos de precificação: 

I - para grãos, a média estadual dos preços recebidos pelos produtores nos últimos 36 

(trinta e seis) meses, descartados os três maiores e os três menores preços, corrigidos pelo 

Índice de Preços por Atacado – IPA – Disponibilidade Interna; 

II - para hortigranjeiros com preços cotados nas Centrais de Abastecimentos 

(CEASAS), a média dos preços praticados no mercado atacadista nos últimos três anos, 

referentes ao período da safra, corrigidos pelo IPA – Disponibilidade Interna; 

III - para produtos beneficiados, processados ou industrializados, os preços médios 

vigentes no mercado atacadista local ou, na sua impossibilidade, no mercado atacadista 

regional, apurados em pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB. 

Não obstante, pondera-se que na impossibilidade de disponibilização, pela CONAB, 

dos preços de referência para o produto ou para a região, estes serão definidos a partir de 

pesquisa, devidamente documentada, de preços pagos aos agricultores familiares por três 

mercados varejistas locais. Enfatize-se, ainda, que dentro das modalidades com doação 

simultânea deverão observar o fato de que o preço de referência nunca poderá ser inferior ao 

Programa de Garantia dos Preços para a Agricultura Familiar –PGPAF e no caso dos produtos 

serem adquiridos forem de origem orgânica, estes poderão sofrer um acréscimo de até 30%. 

Nos instrumentos CDAF e Formação de Estoques pela Agricultura Familiar (CPR- 

Estoque) os preços dos produtos seguem uma normatização via órgãos reguladores, como 

Grupo Gestor do PAA, pois uma de suas atribuições são a atualização e deliberações desses 

valores mínimos pagos pelo Governo Federal aos agricultores familiares, por meio dos 

programas governamentais, inclusive o aqui avaliado.  

 

 

 

                                                           
3
 Para detalhamento dos preços dos produtos da Agricultura Familiar ver Título 31 do Manual de Operações da 

CONAB. Disponível em: http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php .  

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO   

 

 Nesta seção são apresentados os caminhos que foram perseguidos ao longo da 

construção deste trabalho de pesquisa. Assim, estão dispostos os elementos constitutivos tais 

como, classificação da pesquisa, os sujeitos de pesquisa, a estratégia de coleta, tratamento e 

análise dos dados. 

  

4.1 Classificação da Pesquisa  

 



 

No que se refere à classificação da pesquisa, quanto aos seus objetivos, pode-se 

considerá-la como pesquisa descritiva, pois enfoca a descrição de características do processo 

de implementação do programa governamental e seus elementos (organizacionais, gerenciais 

e institucionais), possibilitando também a identificação de variáveis (GIL 1999; VIEIRA 

2002). 

 Esta pesquisa é do tipo bibliográfica, pois foram realizados levantamentos nas mais 

diversas fontes secundárias: livros, dissertações, papers de periódicos nacionais e 

internacionais (GIL 1999;  ANDRADE 2001). 

 Quanto aos procedimentos, a pesquisa foi documental, pois foram analisados os 

seguintes documentos: Resoluções do Grupo Gestor do PAA, Relatórios de Gestão da 

Superintendência da CONAB no RN, os Relatórios Nacionais de Gestão do Programa de 

Aquisição de Alimentos de 2003 a 2010, bem como de documentos normativos da CONAB 

que orientam sua administração frente à implementação do PAA. Para Gil (1999), a pesquisa 

documental apresenta uma riqueza própria, pois resgata informações do passado e/ou 

possibilita uma leitura histórica dos acontecimentos.  

 Trata-se também de uma pesquisa de campo, tendo em vista a necessidade de dados 

primários através das interações com os sujeitos de pesquisa, pois como observa Vergara 

(2006) é nos locais em que o fenômeno acontece que deve se debruçar o pesquisador.  

 Considerada a pesquisa ainda como um estudo de caso, conforme propõe Yin (2001) é 

um caminho que possibilita ao pesquisador uma imersão no objeto de estudo específico, bem 

delineado e focado, que pode ser reduzir a um único caso, cuja análise deve ser aprofundada, 

que nesta pesquisa é a implementação do PAA no Rio Grande do Norte. Isto porque Yin 

(2001) denomina de caso único, especificamente pelo fato de se tratar um objeto revelador e 

ainda pouco explorado cientificamente. Campomar (1991) lembra que um estudo de caso é 

uma tarefa intensiva onde se busca a descoberta de relações que não seriam encontradas de 

outra forma que não através do estudo de caso.  

Essa pesquisa enquadra-se como seccional com perspectiva longitudinal, pois para 

Vieira (2006) enfoca a coleta de dados no presente, mas busca resgatar dados e informações 

de outros períodos passados visando uma compreensão do fenômeno.  Assim, o período em 

que se processa pesquisa é de 2003 a 2010. 

Por fim, atendendo ao que se propõe como campo de conhecimento, essa pesquisa é 

classificada como uma pesquisa avaliativa, pois como evidencia Silva (2001) ela se 

caracteriza por atribuir valor a algo, utilizando-se da maior objetividade e precisão possível, 

devendo expressar a realidade, explicitando os porquês desta. Para Aguilar e Ander-Egg 



 

(1994) a avaliação também é o ato de verificar e, sobretudo, o processo de implementação do 

PAA no RN.   

 

4.2 Sujeitos da Pesquisa    

 

O processo de implementação do PAA no Rio Grande do Norte foi avaliado com um 

recorte exclusivo na agência responsável pela implementação (operacionalização), ou seja, a 

CONAB. Para este estudo foi considerado o instrumento operacional do PAA denominado de 

Compra Direta Especial da Agricultura Familiar com doação simultânea (denominado em 

muitos momentos no trabalho como projetos de doação ou projetos de doação simultânea) em 

2010, sendo este o selecionado por ser o que mais tem sido alvo de investimento de recursos 

federais.  

Para operacionalização do estudo os sujeitos foram agrupados em 3 grupos: o primeiro 

grupo composto por gestores e técnicos do Programa de Aquisição de Alimentos lotados na 

Superintendência Regional da CONAB no Rio Grande do Norte e em Brasília. O segundo 

grupo é composto pelos representantes das associações e cooperativas de agricultores 

beneficiados pelo PAA, cujo papel é o de apresentar propostas de projetos de doação 

simultânea à CONAB para que esta proceda à compra dos produtos oriundos da agricultura 

familiar, podendo ser in natura, orgânico ou industrializado. E o terceiro grupo de sujeitos são 

os representantes das instituições governamentais e não - governamentais que possuem 

pessoas com deficiência alimentar e nutricional.  

 Para compor o grupo 1 - dos técnicos e gestores do PAA na Superintendência 

Regional da CONAB no RN – tomou-se como critério as unidades operacionais e 

administrativas que estão diretamente associadas com a execução do Programa de Aquisição 

de Alimentos em sua totalidade, ficando caracterizado conforme Quadro 30.  

 

Quadro 30 – Grupo 1:Técnicos e Gestores do PAA no Rio Grande do Norte 

 

O caso em 

estudo  
Sujeitos  (cargos) 

Quantidade  

PAA/RN 

Superintendente Regional 2007-2010 1 

Superintendente Regional 2003-2007 1 

Gerente de Operações 2003-2007 1 

Encarregado do Setor de Operacões e Abastecimento 

Social 2003 – 2008 1 

Encarregado do Setor de Operacões e Abastecimento 

Social 2008 – 2009 1 



 

Encarregado do Setor de Operacões e Abastecimento 

Social 2009 – 2010 1 

Técnicos do PAA (atividades administrativas e de 

campo) 9 

Total de sujeitos 15 

           Fonte: CONAB (2010). 

 

Fez parte do grupo 1 o sujeito que compõe o Quadro da Matriz da CONAB em 

Brasília, especificamente aquele que está associado à Gestão Nacional do PAA, a 

Superintendente da Agricultura Familiar - SUPAF. O contato junto a este sujeito contribuiu 

no entendimento sobre a implementação do PAA no Rio Grande do Norte, não só por exercer 

o maior cargo da área da agricultura familiar na CONAB, mas por ser (ou ter sido) 

responsável pela “macro-gestão”.  

O grupo 2 é composto por representantes das associações/cooperativas dos 

Agricultores Familiares beneficiados pelo PAA no ano 2010. A escolha pelos responsáveis 

legais dessas instituições se justifica, na medida em que, estes representam os agricultores 

familiares quando da interação com a CONAB para a efetivação do benefício, através da 

Compra Direta da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (o instrumento operacional 

do PAA escolhido como recorte). Com isso a CONAB remunera-os pela produção e coordena 

as doações às instituições governamentais e não governamentais que atendem pessoas que se 

encontram em deficiência alimentar ou nutricional.  

Assim, considerando os dados do relatório de gestão do PAA 2010 da CONAB RN, 

tem-se um total de 47 associações/cooperativas que executaram projetos de doação simultânea 

na totalidade em todo o Rio Grande do Norte, localizadas em 50 municípios.  

 

Nesse grupo a pesquisa tentou tratar na forma de censo, no entanto só se conseguiu 

aplicar o instrumento a 27 representantes (presidentes ou responsáveis legais) das associações 

e cooperativas de agricultores familiares beneficiadas com o PAA em 2010 no Rio Grande do 

Norte.  

O grupo 3 é formado pelos presidentes/Diretores/Responsáveis legais das instituições 

governamentais e não governamentais, pois são eles que interagem com os presidentes das 

associações/cooperativas de agricultores familiares demandantes diretos do PAA e 

formalizam os projetos de participação do PAA junto à CONAB. Este grupo é composto por 

1400 sujeitos. Foi extraída uma amostra probabilística com base em Gil (1999) considerando 

apenas o ano 2010. 



 

Um plano amostral probabilístico possibilita conhecer a probabilidade de escolha não 

somente da amostra selecionada, mas de todas as outras possíveis. Tais probabilidades são 

usadas para avaliar as propriedades do plano amostral e assegurar que inferências estatísticas 

válidas possam ser extraídas dos resultados da amostra. Para obter uma amostra 

probabilística, um ato físico deve ser usado. Este procedimento é conhecido na Estatística 

como aleatorização. A aleatorização da escolha da amostra é feita para "criar uma distribuição 

de probabilidade para a flutuação dos resultados da pesquisa entre possíveis amostras". Esta 

distribuição serve de base para o processo inferencial (BOLFARINE e BUSSAB 2005). 

Em uma amostra probabilística, os investigadores não devem influenciar unidades que 

compuseram a amostra. 

Uma amostra probabilística garante que cada unidade na população pode participar da 

amostra, o que não acontece em uma não probabilística.  

Amostragem aleatória simples – Estimação do tamanho da amostra na estimação de 

uma proporção populacional. 

Para estimar uma proporção populacional, de modo que  

 

 

Onde: 

N: tamanho da população 

p: proporção estimada da resposta de interesse 

z: valor tabelado do nível de confiança, neste caso, 1.96, pois o nível de confiança é de 

95% 

e: é o erro amostral 

Para tal o valor p que produz variabilidade máxima, isto é p=1/2 (Método 

conservativo). 

 Aplicando a fórmula e considerando um erro amostral de 4,3%, o grupo 3 resultou em 

uma amostra de 309 sujeitos (representantes das instituições governamentais e não 

governamentais).  



 

 

4.3 Estratégia de coleta de dados  

 

Para a operacionalização da coleta de dados, adotou-se a triangulação, cujo foco diz 

respeito à combinação de diferentes métodos de coleta de dados para a investigação de campo 

de um mesmo fenômeno. A premissa básica da triangulação é a possibilidade de se 

compensarem as limitações potenciais de um método particular com as forças de outro 

método de coleta de dados. No processo de avaliação de políticas públicas, a avaliação por 

triangulação é uma forma de junção de aparatos, objetivos e subjetivos que buscam a 

compreensão das relações envolvida no objeto de estudo, no caso, a implementação do PAA 

(MINAYO, 2005). 

 Para o Grupo 1 foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado (APÊNDICES 

A, B e C), que envolvem temas como: a implementação, a participação dos envolvidos, 

processo de execução, a estrutura e o alcance do Programa, os recursos humanos e 

orçamentários dentre outros que compõem o modelo teórico delineado.  

As entrevistas foram gravadas por meio de dois gravadores, um analógico e outro 

digital, visando uma maior segurança no registro das falas. Para a gravação das entrevistas foi 

solicitada à autorização dos sujeitos no ato da gravação. 

 Em consonância com as proposições de Gil (1999) e Richardson (2008) quando tratam 

dos níveis de estruturação das entrevistas, observa-se que as mesmas são denominadas de 

entrevistas guiadas com os sujeitos, pois conforme observam esses autores acima trata-se de 

uma entrevista em que visa abordar uma realidade pouco conhecida e focada em informantes 

chave, pois o princípio mais importante é o de que os representantes formais destas 

instituições expressem livremente suas opiniões e atitudes em relação ao objeto da pesquisa. 

Somado a condição especial em que se encontram, pois são os únicos possíveis de contribuir 

com a pesquisa avaliativa do programa governamental estudado.  

Para o Grupo 2 e Grupo 3 foram utilizados formulários (APÊNDICES D e E). 

Considerando que estes sujeitos se encontram em sua maioria no campo, dentro dos 

municípios do interior, inviabiliza-se, assim, a utilização dos questionários. Desta forma, a 

aplicação do formulário se mostra como uma técnica mais adequada, pois é um instrumento 

cujo preenchimento se dá pelo pesquisador e não pelo pesquisado, facilitando o processo de 

aplicação do instrumento, conforme lembra Gil (2002). 

O formulário aplicado aos dois grupos consta de 02 blocos de perguntas, o primeiro 

tratou do perfil da instituição beneficiada (associações/cooperativas/instituição governamental 



 

e não - governamental) e o último, constou de questões de múltipla escolha e assertivas, cujo 

alvo é a percepção dos sujeitos quanto à implementação do PAA. 

A aplicação dos formulários se deu pessoalmente, virtualmente e em alguns casos, via 

telefone. Quando do contato, o entrevistado foi comunicado da pesquisa que estava sendo 

executada no sentido de criar um espaço de interlocução e participação necessárias para a 

efetividade da coleta dos dados.  

O formulário, em seu segundo bloco, é baseado na escala likert de 5 pontos, em que as 

respostas passaram pelo grau de concordância frente às assertivas apresentadas. A técnica 

Likert visa identificar o grau de concordância do sujeito de pesquisa frente a alguns 

constructos apresentados, conforme afirma Pasquali (1999), essa escala é construída a partir 

de uma série de itens que “comportamentalmente” representa um constructo.  

 

4.4 Estratégia de Tratamento e Análise dos Dados  

 

No que se refere à abordagem de tratamento e análise dos dados a pesquisa é 

qualitativa e quantitativa. Segundo Neves (1996) a pesquisa quali-quantitativa objetiva um 

melhor entendimento do objeto de pesquisa, onde através de um conjunto de diferentes 

técnicas visa descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados, na busca pela sua compreensão. A pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir 

e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social (FLICK, 2004). 

Richardson (2008) assegura que estudos qualitativos podem descrever a complexidade 

de determinado problema, analisar a interação entre as variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, por fim pode subsidiar um maior nível de 

profundidade no entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos, no 

caso em tela, todos os sujeitos envolvidos com a implementação do PAA no Rio Grande do 

Norte, no contexto da CONAB. Foi considerado neste trabalho o que Palumbo (1987) defende 

como a necessidade de compreender a implementação de política pública como uma 

construção interpretativa por todos que a envolvem.  

A pesquisa quantitativa busca descrever e explicar fenômenos pela adoção de 

estatísticas, seja medindo o objeto ou enumerando-o, seguindo um plano de pesquisa rigoroso 

e pautado nos números (NEVES, 1996).  

Como esta Tese procedeu a avaliação do processo de implementação do PAA, a 

adoção da abordagem quali-quantitativa converge com a ideia de Minayo et al. (2005) ao 

discutir que esse tipo de pesquisa tem a necessidade de considerar em seus percursos a 



 

participação e a percepção dos sujeitos envolvidos na implementação do programa 

governamental estudado. 

 Gomes e Araújo (2005) descrevem que um estudo qualitativo é capaz de revelar uma 

riqueza maior de dados, bem como facilitar uma exploração maior de eventuais contradições e 

paradoxos, especialmente em um contexto em que se têm elementos da política e da 

administração envolvidos. Para os autores, alguns dados só são coletados através de métodos 

qualitativos, como por exemplo, a tonalidade de voz dos respondentes, as alterações das 

feições, as expressões corporais, as diferenças entre o discurso e o comportamento, além de 

outras.  

No entanto, na visão dos autores não há um cenário de dicotomia, se devendo, quando 

se tratar de objetos de estudo complexos adotar a aplicação de abordagens que se 

complementam na busca pelo entendimento da pesquisa. Assim, neste trabalho a adoção de 

posturas quali-quantitativas podem convergir com o interesse de elucidar o processo de 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos no RN.  

A construção deste trabalho empreendeu a combinação de múltiplas estratégias de 

pesquisas capaz de compreender a implementação do PAA por meio de dimensões 

qualitativas e quantitativas (MINAYO et al., 2005). 

 Os dados coletados foram tratados por meio de cinco técnicas: estatística descritiva, 

análise documental, teste qui-quadrado, análise de conteúdo e análise fatorial.  

Foi feita a análise de documentos tais como Leis, Decretos, Atas/Resoluções do Grupo 

Gestor do PAA, Relatórios de Gestão da CONAB e Normativos internos da CONAB que 

envolvem o PAA.  

Para proceder ao tratamento dos conteúdos das entrevistas com os técnicos e gestores 

do PAA lotados em Brasília e Natal optou-se pela Análise de Conteúdo que segundo Bardin 

(1977) é uma técnica qualitativa que busca compreender inclusive o que está subentendido 

nos textos/falas. 

Os dados dos formulários relativos às questões fechadas foram tratados através da 

estatística descritiva relativas às variáveis, referentes ao perfil dos dois grupos de sujeitos 

pesquisados bem como outras variáveis que estão alinhadas com o processo de 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos. Para lidar com os dados coletados 

através da escala Likert  adotou-se o Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 

versão 17.0, onde se realizou a análise fatorial exploratória, com o intuito de reduzir o 

conjunto de variáveis em fatores, tornando suas interpretações mais claras, além de separar e 

agregar elementos que, muitas vezes, poderiam parecer distintos.  



 

Ao longo do processo de análise fatorial, foi utilizado o método de determinação de 

fatores com base em Eingenvalues (Autovalores) superiores a 1, pois segundo Malhotra 

(2006) fatores com variância inferior a 1 não são melhores do que uma variável isolada. 

Ainda foi utilizado o método dos componentes principais.  

A confiabilidade é uma avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de 

uma variável. O objetivo principal dessa avaliação é garantir que as respostas não sejam muito 

variadas durante períodos de tempo, de modo que uma medida tomada em qualquer instante 

seja confiável. Uma das medidas de confiabilidade mais utilizada é a que avalia a consistência 

interna, a qual avalia a consistência entre as variáveis em uma escala múltipla. Segundo Hair 

(2005) a verificação da consistência interna é que os itens ou indicadores individuais da escala 

devem medir o mesmo construto, e assim serem altamente intercorrelacionados. 

 O alfa de Cronbach é a medida mais utilizada para verificação da consistência interna 

das variáveis, sua variação é de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite 

inferior de aceitabilidade. O alfa calculado para o instrumento aplicado aos representantes das 

instituições governamentais e não governamentais deu acima de 0,8. 

Adotou-se o Teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar o comportamento da 

normalidade dos dados quantitativos.  Foi adotado o teste de associação qui-quadrado método 

que permite testar a significância da associação entre duas variáveis qualitativas. A finalidade 

deste teste é verificar se as frequências observadas diferem de modo significativo das 

esperadas. A discrepância existente entre as frequências observadas e esperadas é identificada 

pela estatística (χ²) Qui-quadrado. Definindo assim se há dependência entre as variáveis 

estudadas. 

O Quadro 31 apresenta a configuração entre os objetivos específicos, procedimentos 

de coleta e técnicas de análise de dados.  

 
Quadro 31 – Descrição dos objetivos específicos, procedimentos de coleta e análise de dados 

 

 

Objetivos Específicos (OE) Procedimentos de coleta de dados 
Técnica de análise de 

dados  

 

(OE1)-Identificar a capacidade 

de gestão da CONAB na 

implementação do Programa 

no RN 

Entrevista com os Técnicos do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN 

Entrevista com os Gestores do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN e Matriz 

Pesquisa documental  

 

Análise 

de conteúdo 

 

Análise documental  

(OE2) - Descrever como a 

CONAB, os agricultores 

Entrevista com os Técnicos do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

Análise de conteúdo 

 



 

familiares e instituições 

governamentais e não-

governamentais percebem à 

implementação do PAA no 

que diz respeito aos seus 

objetivos institucionais 

no RN 

Entrevista com os Gestores do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN e Matriz 

Pesquisa documental  

Formulários com os Representantes das 

Instituições Governamentais e não 

governamentais  

Formulários com os Representantes das 

Associações/cooperativas de 

agricultores familiares 

Análise documental 

 

Estatística descritiva 

 

Análise fatorial  

 

(OE3) - Identificar os fatores 

que tem 

contribuído/dificultado no 

processo de implementação do 

Programa de Aquisição de 

Alimentos no Estado do Rio 

Grande do Norte; 

 

Entrevista com os Gestores do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN e Matriz 

Entrevista com os Técnicos do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN 

Formulários com os Representantes das 

Instituições Governamentais e não 

governamentais  

Formulários com os Representantes das 

Associações/cooperativas de 

agricultores familiares 

 
 

 

 

 

Análise de conteúdo 

 

 

Análise Fatorial 

 
Análise de conteúdo 

 
 

Estatística descritiva 

 
Análise da distribuição 

dos dados (Teste de 

Kolmogorov-Smirnov) 

 
 

Análise Documental 

 

Análise de conteúdo 

 

 

Análise de 

dependências 

(Teste qui-quadrado) 

(OE4) - Identificar como se 

materializam as relações entre 

a CONAB, Agricultores 

Familiares e instituições 

governamentais e não - 

governamentais no processo de 

implementação do PAA. 

 
 
 

Entrevista com os Gestores do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN e Matriz. 

Entrevista com os Técnicos do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN 

Formulários com os Representantes das 

Instituições Governamentais e não 

governamentais  

Formulário com os Representantes das 

Associações/cooperativas de 

agricultores familiares. 

(OE5) - Descrever as 

percepções das instituições 

governamentais e não - 

governamentais sobre o 

processo de implementação do 

Programa governamental 

Entrevista com os Gestores do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN. 

Entrevista com os Técnicos do PAA na 

Superintendência Regional da CONAB 

no RN 

Formulário com os Representantes das 

Instituições Governamentais e não 

governamentais  

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

 

4.5 Desenho e Modelo Conceitual da Pesquisa  

 

 Explanado o percurso investigativo da pesquisa avaliativa, apresenta-se o desenho da 

pesquisa de avaliação da implementação do PAA no Rio Grande do Norte. Deve-se atentar 



 

que a avaliação da implementação aqui é considerada como o momento da execução 

propriamente dita, ou seja, não se constitui foco de discussão o momento da formulação do 

Programa de Aquisição de Alimentos, mas apenas o processo de implementação do referido 

Programa executado pela CONAB, no Rio Grande do Norte.  

 Retomando os objetivos do trabalho tem-se: no primeiro objetivo específico (OE1) 

Identificar a capacidade de gestão da CONAB na implementação do Programa. No que se 

refere ao segundo objetivo específico (OE2), o foco é descrever como a CONAB, os 

agricultores familiares e instituições governamentais e não-governamentais percebem a 

implementação do PAA no que diz respeito aos seus objetivos institucionais. O terceiro 

objetivo específico (OE3) pretende identificar os fatores que tem contribuído/dificultado no 

processo de implementação do Programa de Aquisição de Alimentos no Estado do Rio 

Grande do Norte. No caso do quarto objetivo específico (OE4) pretende-se Identificar como 

se materializam as relações entre a CONAB, Agricultores Familiares e instituições 

governamentais e não-governamentais no processo de implementação do PAA. Por fim, o 

quinto objetivo específico (OE5) que busca descrever as percepções das instituições 

governamentais e não - governamentais quanto à gestão e execução do processo de 

implementação do Programa governamental.  

 Com vistas ao alcance desses objetivos, faz-se necessário apresentar o Desenho da 

pesquisa, com o intuito de instrumentalizar o processo de avaliação da implementação do 

Programa de Aquisição de Alimentos no Rio Grande do Norte, tendo como foco de discussão 

as práticas de gestão do processo de implementação da CONAB. Deve-se ponderar que para 

essa construção é importante compreender a definição da categoria analítica (processo de 

implementação) na proposta, visando elucidar quaisquer idiossincrasias que possam surgir, 

especificamente, no que se refere à categoria analítica concebida neste trabalho, a saber, 

 

a) Processo de implementação - todas as relações entre recursos, atividades, normas e pessoas 

que se concatenam em uma interlocução para execução do programa governamental. 

Compreendendo todos os esforços dos que estão à frente do programa no sentido de alinhar os 

recursos internos, externos, o ambiente econômico, social político e o desenvolvimento do 

plano de trabalho na execução do programa governamental, com a finalidade de atender os 

objetivos institucionais. 

Figura 24: Desenho da Pesquisa 

 



 

 

          Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

 A partir da leitura do Desenho desta Tese, foi identificada a categoria de análise da 

pesquisa através das definições constitutivas e operacionais. Na visão de Gil (1994) as 

constitutivas são aquelas que estão teoricamente definidas pela literatura, enquanto as 

operacionais é uma intenção do pesquisador em tornar as constitutivas inteligíveis no mundo 

do empírico, de maneira que possam ser manipuladas na operacionalização da pesquisa.  

 A pesquisa focalizou uma categoria de análise, a saber: o processo de implementação 

do PAA. Essa categoria foi trabalhada por meio das proposições teóricas de Van Meter e Van 

Horn (1975), Sabatier e Mazmanian (1980), Edwards (1980), Sabatier (1986), Elmore (1978), 

Nakamura e Smallwood (1980), Matland (1995), Ander-egg e Aguilar (1994) e Berman 

(1978). Explicitada a categoria, passa-se agora à proposição das dimensões e das variáveis da 

categoria analítica estudada. Para subsidiar essa construção adotou-se o modelo de Draibe 

(2001) conjugado com o de Aguilar e Ander – Egg (1994) e Silva (2001), cuja descrição está 

expressa no Quadro 32. 

 

Quadro 32 – Modelo conceitual da pesquisa de avaliação de implementação 

 

Categoria 

analítica 
Dimensões Variáveis 

5° Nível  



 

P
ro

ce
ss

o
 d

e 
im

p
le

m
en

ta
çã

o
  

Processo de seleção 

(Draibe 2001 e Silva 

2001) 

Qualidade da sistemática de aferição do mérito; 

adequação do grupo de beneficiários selecionados aos 

objetivos do programa. 

Subsistema logístico e 

operacional  

(Draibe 2001 e  

Silva 2001) 

Financiamento internos e externos e gastos; provisão 

de recursos materiais; suficiência dos recursos; 

qualidade da infra-estrutura e material de apoio 

(prospecção, atendimento e evolução do beneficiário); 

Relações com outras instituições; Relação ente os 

meios e recursos  

Processo 

de monitoramento 

(Draibe 2001 e Aguilar e 

Ander –Egg (1994) 

Regularidade da ação governamental; abrangência; 

agilidade na identificação dos desvios e incorreções; 

capacidade/agilidade em recomendar retificações nos 

processos quando necessários. 

Cobertura 

Aguilar e Ander –Egg 

(1994) 

Alcance à população alvo do programa governamental 

Graus de participação e comprometimento dos atores 

(beneficiários e parceiros) para propor e recomendar 

aperfeiçoamentos, promover aprendizagem 

institucional coletiva  

A relação entre cobertura deficitária e supercobertura, 

indicando os por quês. 

A aceitação, acessibilidade e conhecimento sobre o 

programa por parte dos usuários reais e potenciais 

Subsistema gerencial –

decisório e Ambiente 

Organizacional 

(Draibe 2001, Aguilar e 

Ander –Egg (1994) e 

Silva (2001) 

Competências dos gerentes do programa; capacidade 

de desenhar e intervir através de decisões; graus de 

centralização ou descentralização da gestão; 

Adequação da estrutura organizacional contribui no 

desenvolvimento do programa. 

Os conteúdos das comunicações no que se refere à 

gestão do programa propriamente dito. 

As modalidades de coordenação permitem articular 

adequadamente as atividades das diferentes pessoas 

implicadas na implementação do programa. 

Contexto econômico, político, institucional e social em 

que o programa é implementado. Relações 

institucionais (denominado de envolvidos) e conflitos.  

Processo de divulgação e 

informação  

(Draibe 2001) 

Diversificação dos canais de comunicação com os 

beneficiários do programa;  

Qualidade das mensagens; percentual do público 

atingido. 

Rendimento Pessoal 

Ander-Egg e Aguilar 

(1994) 

Aptidão e habilidade do pessoal envolvido com o 

programa. 

Nível de satisfação dos colaboradores envolvidos com 

o programa. 

Atitudes e motivações disponíveis para executar 

responsavelmente o programa (as atividades laborais). 

Coerência entre o perfil da equipe e os manuais de 

procedimentos (operacionalização do programa). 

Adequação do tempo, trabalho e atividades. 

Avaliação interna 

(Draibe 2001) 

 

Regularidade; abrangência; graus de participação e 

comprometimento dos atores (beneficiários e 

parceiros); propor e recomendar aperfeiçoamentos, 

promover aprendizagem institucional coletiva. 

Processo de  

Capacitação 

Competências dos técnicos na execução; duração e 

qualidade da operacionalização do programa; avaliação 



 

(Draibe 2001 e Silva 

2001) 

dos técnicos do governo pelos agentes beneficiados  

Fonte: Draibe (2001), Aguilar e Ander –Egg (1994) e Silva (2001) 

 

 As escolas teóricas Top Down e Bottom- up diferem em alguns aspectos no momento 

em que se discutem a implementação, no entanto, o modelo proposto para a pesquisa 

considera elementos das duas vertentes teóricas, pois se compreende que para apreender a 

implementação do PAA, se deve conjugar variáveis das duas escolas de maneira a proceder 

avanços e levantar novas proposições teórico-empiricas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 AVALIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 

ALIMENTOS (PAA) 

 

 A seguir são apresentados os sujeitos que foram investigados através das entrevistas 

realizadas, com vistas a compreender o processo de implementação do PAA no RN. Como a 

Administração Pública é dinâmica, tiveram diversas pessoas que ocuparam cargos de gestão, 

mas durante a realização da pesquisa, mudaram de função. Dentre outras situações que 

exigem a explicitação mínima das características sociais/temporais dos 16 (dezesseis) sujeitos, 

dois quais 7 (sete) foram gestores do PAA e 9 (nove) eram técnicos do referido programa 

governamental no RN. Para tal, visualizar o Quadro 33. 

 

Quadro 33 – Perfil dos Sujeitos da Pesquisa referentes ao Grupo 1 

 

Cargo 
Grau de 

instrução 

Tempo de 

CONAB 

Tempo de 

Atuação no PAA 
Denominação 

Gestor CONAB Nacional   Pós Graduado 5 anos 2 anos  Sujeito A 

Gestor CONAB RN Pós Graduado 40 anos 5 anos Sujeito B 

Gestor CONAB RN Nível Superior 39,5 anos 4 anos Sujeito C 

Gestor CONAB RN Pós Graduado 38 anos 4 anos Sujeito D 

Gestor CONAB RN Graduado 30 anos 6 anos Sujeito E 

Gestor CONAB RN Graduado 3,5 anos 1 ano Sujeito F 

Gestor CONAB RN Graduado 28 anos 1 ano Sujeito G 



 

Técnico do PAA  Graduado 5,5 anos 5 anos Sujeito H 

Técnico do PAA  Pós Graduado 27 anos 3 anos Sujeito I 

Técnico do PAA  Graduado 4 anos 1,5 anos Sujeito J 

Técnico do PAA  Ensino Médio 29 anos 8 anos Sujeito K 

Técnico do PAA  Graduado 33 anos 8 anos Sujeito L 

Técnico do PAA  Graduado 5 anos 1 ano Sujeito M 

Técnico do PAA  Ensino Médio 29 anos 8 anos Sujeito N 

Técnico do PAA  Graduado 31 anos  3 anos Sujeito O  

Técnico do PAA  Graduado 30 anos  2 anos Sujeito P 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

  

A análise e discussão dos dados seguiram a lógica de resposta à cada dimensão teórica 

apresentada no Quadro 32, onde foram apresentadas nove dimensões para serem avaliadas. 

Não obstante, destaque-se que como a abordagem adotada é de triangulação no tratamento 

dos dados, durante as discussões emergiram dados qualitativos e quantitativos, que por meio 

de diversas técnicas de tratamento, possibilitaram a execução desta pesquisa avaliativa.  

 Num primeiro momento deve-se evidenciar que os gestores e técnicos do PAA que 

compuseram as entrevistas em quase sua totalidade possuem graduação (85%), e 60% do 

quadro tem mais de 27 anos de trabalho na CONAB Rio Grande do Norte. No que tange à 

pesquisa de campo realizada com os Grupos 2 (representantes das associações/cooperativas 

dos Agricultores Familiares beneficiados pelo PAA no ano 2010) e o 3 (representantes das 

instituições governamentais e não governamentais beneficiados pelo PAA no ano 2010), 

obteve-se, respectivamente, uma aplicação com 27 e 309 sujeitos.  Assim, conseguiu atender a 

amostra aleatória do Grupo 3 e no bojo do Grupo 2, conseguiu-se uma amostra na ordem de 

60 % , aproximadamente. 

 Deve-se observar que, ao longo das análises, estará sendo avaliado o processo de 

implementação do PAA no Rio Grande do Norte, considerando todos os instrumentos 

operacionais do programa, a saber: Compra Especial - CPR Doação, Formação de Estoques 

pela Agricultura Familiar - CPR Estoque e Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF). A 

pesquisa de campo foi feito com os beneficiários do instrumento Compra Especial - CPR 

Doação, visto ser o mecanismo que atende o maior número de cidadãos agricultores 

familiares e cidadãos que se encontram com limitações nutricionais.  

 

5.1) Processo de seleção    

 

 A forma como os agricultores familiares foram selecionados para participar do PAA 

no RN carece de um modelo sistemático, mesmo tendo suporte a partir das normas emitidas 

5° Nível  



 

através das Resoluções do Grupo Gestor do PAA e dos normativos internos da CONAB. 

Percebe-se que ao longo das duas gestões em que a CONAB RN passou no período analisado, 

não houve mudança no modus operandi. Cada instrumento operacional tem finalidade 

específica. No entanto, a Compra com Doação Simultânea vem sendo enfocada 

demasiadamente. Esta traz a participação dos agricultores (por meio de associações e 

cooperativas) e instituições governamentais e não governamentais.  

 Nos anos 2003 e 2004, ficou evidenciado que a CONAB RN sistematizou 

aleatoriamente quem seria beneficiado pelo PAA. Neste período os resultados da 

implementação se mostram incipientes, de maneira que, a CONAB RN não disponibilizou as 

informações completas referentes a este período, conforme se pode visualizar no Quadro 34. 

Houve mais de 26 mil de pessoas que receberam doações oriundas do CPR – Doação 

Simultânea, que em 2004 não se tem informações. Vale destacar que a lógica da 

administração da CONAB RN era conduzida pelo “empurrar” a execução do instrumento 

operacional Compra Antecipada da Agricultura Familiar, pois conforme observou o Sujeito C 

“tinha casos em que os beneficiários nem sabiam o que era sorgo, mas recebiam o dinheiro 

para plantar”. Isso gerou um grande número de inadimplências que até 2010 ainda 

continuavam a ser cobradas pela CONAB RN, mas que os agricultores familiares 

permaneciam com a dívida.  

 A administração pública, representada neste trabalho pela CONAB RN, na busca pela 

eficiência da implementação do PAA deveria considerar o que lembra Arretche (2007), ao 

elencar que a escassez de recursos do Estado e a enorme demanda de usuários requer 

comportamentos acurados e pautados em critérios objetivos de seleção.  

 

Quadro 34 - Número de pessoas beneficiadas pelas doações no PAA/RN (2003-2010) 

 

 ANO  
Pessoas com deficiência nutricional 

beneficiadas com as doações  

(CPR Doação Simultânea) 

2003 26.417 

2004 - 

2005 24.547 

2006 47.875 

2007 251.052 

2008 494.332 

2009 542.001 

2010  546.967 

                                  Fonte: CONAB RN 



 

  

 Conforme se pode visualizar com a fala do Gestor (Sujeito B), a personalização da 

figura do pesquisado, leva-se a inferir que a centralização ainda era uma vertente presente nos 

anos iniciais da implementação do PAA.  

  

Era feito sim, inclusive por mim. Eu visitei todos os (praticamente) todas as 

associações lá in loco, na localidade, os assentamentos onde tinha assentamento 

,onde tinha associação que funcionava que ela pleiteava algum projeto do programa, 

eu mesmo visitava. Eu fazia as fiscalizações e posterior quando eu via qualquer 

coisa eu mandava lá ou Sujeito D ou E. Era um controle praticamente, quer dizer 

rigoroso através do próprio superintendente, do gerente e do chefe do setor. Os três 

participavam fiscalizando direto, direto, inclusive eu acho que eu fiscalizei mais do 

que eles. 

 

 Não havia o cuidado em selecionar os beneficiários à luz dos objetivos do PAA. Essa 

reflexão merece ser feita, especialmente por haver uma disfunção explícita entre o que busca 

o MDS (agente financiador) com o PAA e o que a CONAB (agente executor) proceder como 

forma de trabalho na gestão da implementação. Isso deve ter dificultado a introspecção dos 

reais objetivos do PAA pela CONAB, e como tudo era novo entre 2003 e 2004, essa 

divergência entre os objetivos do PAA afetou a aferição do que se realmente buscava.  

Avançando no contexto do descontrole a implementação nos anos acima referenciados da 

CPR – Alimento foi um fracasso, pois a maioria dos beneficiários continua com suas dívidas e  

não pagaram a CONAB RN nem com recursos e nem com a produção agrícola. Ônus este que 

o Estado acabou arcando. Apesar de identificar alguns esforços na tentativa de normalizar a 

situação sem sucesso.  

 Ao analisar os objetivos do agente financiador (MDS) se percebe claramente que a 

agricultura familiar e as famílias agricultoras não são o foco, mas sim todo discurso dos 

quatro objetivos do PAA que  convergem para melhoria nutricional e diminuição da pobreza. 

Já trazendo para o agente executor (CONAB) os objetivos saem de quatro, para seis, a saber: 

Remuneração da produção, Ocupação do espaço rural, Distribuição de renda, Combate à 

fome, Cultura Alimentar Regional e Preservação Ambiental.  

 Na verdade se percebeu nas entrevistas que o foco primário para os técnicos e 

gestores do PAA é a Agricultura Familiar como fim da ação da CONAB RN e não como meio 

para diminuição da deficiência nutricional dos grupos de cidadãos beneficiados.  Como há 

uma dificuldade da introspecção dos objetivos do PAA por parte da gestão local (tanto os 

exarados pela CONAB como pelo MDS), acaba se materializando o que Van Meter e Van 

Horn (1975) denominam de fator dificultador, pois isso desemboca na ausência de metas 



 

claras deixando as ações operacionais soltas e afetando qualquer gestão de controle.  O 

Sujeito B que ocupava cargo de gestor, por quatro anos, tinha a seguinte visão quanto à 

finalidade do PAA: 

 

A ideia do PAA é comprar o excedente. O governo não tem essa intenção de... 

intervir no mercado... já (tossiu) vamos dizer assim, formal, já formalizado. Já com 

suas estruturas de ofertas e demandas o que o governo quer é (pigarreou) incentivar 

que haja maior oferta e essa maior oferta em não tendo o consumo garantido aí o 

governo adquire... e distribui gratuitamente né. Com isso além de tá dando a renda 

para o produtor que antes não tinha, e ele tá criando um mercado, ele tá criando 

(pigarreou) a demanda pra essa oferta ele tá... é... ele tá... abastecendo e de uma certa 

forma garantindo alimentação daquelas pessoas que não participam do mercado 

(Sujeito B) 

  

 

 Cohen e Franco (2008) distinguem objetivos de efeitos, o primeiro é o que se espera 

como resultado, definido previamente da ação governamental, e os efeitos são os resultados 

alcançados durante e após a implementação. No caso do PAA a falta de clareza nos seus 

objetivos  por parte dos seus técnicos  e  gestores, acaba por dificultar o que de fato se 

esperaria como resultado pela sua execução. Ou seja, os efeitos detectados no campo pelos 

agentes implementadores são aleatórios que podem ou não convergir com os esperados e já 

prescritos pela administração, dificultando uma apreciação quanto à eficiência e eficácia do 

programa governamental estudado.  

A visão de alguns beneficiários do universo dos agricultores familiares, 

especificamente de algumas associações/cooperativas, é a de dependência da CONAB RN  

por meio do PAA, de forma permanente, ou seja, identificam o programa governamental 

como única fonte de acesso a financiamento público. Isso é constatado, pois nos últimos oito 

anos têm-se diversas associações/cooperativas que vem sendo beneficiada continuamente. 

Isso é permitido pelos normativos, desde que respeite os limites de venda por agricultor 

familiar que é na ordem de R$ 4.500,00/ano. Entretanto, consigna-se uma dependência que 

diverge da lógica empreendedora apregoada na Lei Federal n° 11.326 de 2006 que deu 

ampliação ao perfil do agricultor familiar brasileiro. Tal discussão é complementada quando 

se lê as falas do Sujeito  a seguir, 

 

Hoje, hoje, hoje eu vejo ela (associação/cooperativa de agricultores familiares) 

totalmente/é até preocupante, sabe. Hoje eu vejo ela totalmente dependente. A 

agricultura familiar hoje no estado ela é totalmente dependente desse programa de 

cooperação simultânea. Quem tem, né. Porque eles produzem pra CONAB, pra 

vender pra CONAB pra fazer a doação. Ele num tem aquele pensamento ainda de, 

vamos dizer, de vender externo, agregar custo, valores, apesar da gente exigir muito 

isso. (Sujeito D) 



 

É. Eles (cooperativas/associações) hoje não, dizem nós vamos produzir pra CONAB. 

Se não tem a CONAB pra comprar, a gente não produz. Hoje é assim. (Sujeito D) 

 

A passividade da CONAB RN na seleção dos beneficiários é uma constante que 

permeia os oito anos de atividades do PAA. Isso pode ser materializado na fala do Sujeito F, 

quando ratifica que as associações e cooperativas devem buscar o agente executor.  

 

O papel fundamental da (gaguejou) da associação/cooperativa é organizar os 

produtores pra que eles tenham consciência que só com o cooperativismo/ 

associativo é que eles vão poder ter força pra comercializar o excedente da sua 

produção. A gente sabe que quando um produtor tá lá individualmente ele pra 

vender sua produção, levar até a cidade, o local de comercializar que seja, ele tem 

muita deficiência porque ele vai ter que alugar um carro, o frete vai ser só pra ele 

entendeu. Então acho que o papel da associação com o agricultor é mais mostrar a 

ele que ele associado e cooperado ele vai ter mais força pra comercializar o seu 

produto. E a partir daí, ela buscar a CONAB pra implementar o programa na naquela 

determinada região. 

 

 Esse processo de seleção dos grupos beneficiários pode ser caracterizado como 

deficitária, pois o Programa Governamental passou um tempo relativamente grande para se 

firmar no Estado do RN, por meio da CONAB. Isso pode ser averiguado na fala do Sujeito E, 

onde aparentemente a CONAB entrou inicialmente no programa sem muitas 

diretrizes/orientações, e provavelmente fora institucionalizando os instrumentos operacionais 

nacionalmente para em seguida orientar as Regionais, no caso em tela a sucursal Rio Grande 

do Norte.  

 

Aliás eu eu é... na época que... admirava pra caramba, admiro é Graziano né, acho 

que ele teve só essas ideias aí o pessoal foram pegando. Aí num teve planejamento: 

Olha vamos fazer compra direta... – e mandou como seria a parte fiscal somente. Aí 

isso aí o pessoal/ mas num tinha nenhum planejamento. 

 

 A execução do PAA no Rio Grande do Norte começou com o instrumento operacional 

Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF), como afirma o Sujeito L, 

 

É quando foi... o programa foi... iniciado em dois mil e três (2003), julho de dois mil 

e três (07/2003), no mês de agosto eu estive em Apodi como cabeça de equipe, fui 

eu e mais dois (2) técnicos e o primeiro trabalho do PAA foi aquisição de produtos. 

Foi através da compra direta da agricultura familiar. 

 

 O instrumento supracitado é o que garante, fidedignamente, que o recurso financeiro 

chegue ao Agricultor Familiar (sem necessariamente passar pela associação/cooperativa), pois 



 

a norma prevê que as pessoas físicas podem ser beneficiadas e conforme está descrito no 

Censo da Agricultura Familiar do IBGE 2006, existe no Rio Grande do Norte quase 373 mil 

agricultores familiares (de acordo com a Lei n° 11.326 de 2006).  

 Ao tratar da seleção, se espera que a administração pública identifique os perfis dos 

beneficiários, selecione o melhor mecanismo de acesso público e execute-o (no caso da 

CONAB, denomina-se de instrumentos operacionais). Alguns desses instrumentos 

operacionais não são mais usados, como a CPR –Alimento, que gerou uma adversidade 

operacional na CONAB, com o financiamento de sorgo  e farinha de mandioca. Estes recursos 

não retornaram  aos cofres públicos. Ao término a CONAB RN investiu muito em diárias e 

outros para tentar reaver os valores ou a produção, não logrando o êxito que a administração 

local esperava. A seguir são apresentados os instrumentos operacionais  que podem ser 

adotados pela CONAB RN: 

 

 Compra Especial com Doação Simultânea - CPR Doação: Formalizada com 

associações e/ou cooperativas de agricultores familiares que entregam sua produção 

diretamente na instituição beneficiada (organizações comprovadamente em situação 

de carências nutricional e sem fins lucrativos). Necessariamente produtos da safra em 

vigência podem ser comprados, seja industrializados e orgânicos, desde que respeite a 

legislação. (título 30 do Manual de Operações da CONAB); 

 

 Formação de Estoques pela Agricultura Familiar - CPR Estoque: Formalizadas com 

associações e/ou cooperativas de agricultores familiares que recebem antecipadamente 

até 100% dos recursos para compra de matéria-prima, embalagens e rótulos, 

pagamento de produtor/fornecedor e despesas com beneficiamento, visando 

sustentação de preços e agregação de valor. O produto deve ser próprio para consumo 

humano e está na safra vigente. Limite de R$ 1,5 milhão/ano. (título 33 do Manual de 

Operações da CONAB); 

 

 Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF): É a aquisição de produtos 

agropecuários definidos pelo Governo, a preços de referência, em pólos de compra 

coordenados pela CONAB, fixos ou volantes, instalados próximos aos locais de 

produção. Os produtos amparados são: arroz, castanha-de-cajú, castanha-do-brasil, 

farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó integral, milho, sorgo e trigo. 

Vale observar que o agricultor familiar pode participar desse instrumento como pessoa 



 

física. A Conab, a seu critério, poderá adquirir outros produtos 

processados/beneficiados, próprios para o consumo humano (título 27 do Manual de 

Operações da CONAB). 

  

Ao se tratar do instrumento CPR – Doação, necessariamente as 

cooperativas/associações de agricultores familiares apresentam (ou remetem digitalmente) um 

projeto em que se descrevem os produtos os quais a CONAB comprará, e concomitantemente 

as instituições governamentais e não governamentais que receberão os alimentos doados. No 

entanto, como se observa, respectivamente, na fala dos Sujeitos L e M, o papel da CONAB 

não é ratificado quando da confirmação se as instituições beneficiadas com as doações são de 

fato, os cidadãos ideais para receber os alimentos, ou seja, os que apresentam deficiência 

nutricional, especialmente quando se enfoca a elaboração do projeto de doação. O que 

necessitaria é uma nova lógica em que se confirmasse que todos os beneficiários estão dentro 

do perfil traçado nos objetivos do PAA.  Está evidenciado que o papel da CONAB é montar o 

projeto (como relata o Sujeito L) , visão limitada, dado o poder social do programa aqui 

avaliado.  

 

É Eu acho que o papel nosso ele é... o papel principal que é montar o projeto, 

acompanhar e ter/ e dar perspectiva de evolução naquele/ em cada projeto. Esse é o 

papel. Montar, acompanhar e dar perspectiva de evolução (Sujeito L) 

 

Que as entidades que vão receber os produtos são realmente entidades carentes e 

eles dão parecer favorável. Porque fica muito difícil a gente/ é feito eu disse a você, 

o ideal seria que todo projeto a gente fosse fiscalizar. Supervisionar antes de pagar, 

mas isso não acontece de forma alguma aqui no estado (Sujeito M) 

 

 Deve-se ponderar que o início do PAA foi constituído como um novo programa para a 

CONAB, cujo delineamento e forma de execução passaram a ser desenhados pela própria 

Organização (CONAB MATRIZ). Isso levou certo tempo para amadurecer e chegar nos 

instrumentos operacionais adotados hoje, como pode ser visualizado na fala do Gestor Sujeito 

D, 

Nesse período, veja bem, nós iniciamos o programa, que tudo começou com... com o 

Fome Zero né, é a célula máxima né, o fome Zero. Dentro desse programa Fome 

Zero então se criou o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos. No início em 

dois mil e três (2003) é... esse programa praticamente não estava normatizado em 

termos de normas operacionais, então nós começamos a operar isso a CONAB... que 

foi é... feito um convênio à época pra operar/ operacionalizá-lo em todo o Brasil... 

tivemos uma série de dificuldades. Exatamente como eu te falei que a gente num 

num num tava normatizado como está hoje, hoje está os títulos os documentos tudo 

pronto,  nós iniciamos praticamente do zero isso graças ao esforços que o 



 

conhecimento que a própria CONAB tinha das empresas (ininteligível) anteriores, 

cada uma com sua experiência. 

 

 Essa avaliação perpassa pelo conhecimento de que apenas os agricultores que estão 

enquadrados no PRONAF podem se beneficiar do PAA, ou seja, todos já têm alguma forma 

de acesso a recursos federais para custeio, investimentos e capital de giro para a produção, 

não estando assim desamparados. Entretanto, pelo que foi analisado, o PRONAF é 

subdividido em diversas categorias conforma Quadro 02, e não se percebeu a priore, nas 

ações da CONAB RN que a seleção dos beneficiários do PAA (agricultores) através destes 

perfis.  

O processo de seleção se dá mesmo, reativamente, como se pode confirmar na fala do 

Sujeito D “a princípio era mais os produtos onde a gente tinha estrutura de armazéns, ou 

seja, era mais produtos grãos né”.  Avançando mais, pode-se visualizar que a seleção era 

passiva, ou seja, a CONAB RN era demandada, dificilmente articulava suas ações com 

objetivos de captação de agricultores familiares tendo os produtos (in natura ou beneficiados) 

que fossem os ideais para a aquisição, respeitando as variáveis preço, abastecimento, impacto 

socioeconômico e outros. 

 

Do outro lado eu vejo que a demanda é aleatória. Quem vem até a CONAB solicitar 

ou por telefone ou pessoalmente é atendido, a CONAB não tem aquela postura 

proativa de sair nos municípios divulgando, vendendo a ideia não é. (Sujeito J) 

 

 O Censo da Agricultura Familiar - 2006 traz informações de relevância para dar 

suporte neste processo de seleção, pois nele constam os produtos mais importantes para o 

Estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, o Sujeito D observa: “É o Censo, você vê qual é 

o grão ou qual é o produto que é o mais forte naquele município ou naquela região.”. No 

entanto, não é uma ferramenta de trabalho para os técnicos e gestores do PAA no Rio Grande 

do Norte.  

 Pode-se constatar que após a sanção da Lei n° 11.326/2006 houve uma ampliação dos 

grupos alvo do PAA, pois passaram a ser considerados como agricultores familiares os 

aquicultores, extrativistas e pescadores. Isso fez com que o campo de atuação da CONAB 

(inclusive no RN) pudesse ampliar sobremaneira, o que não foi percebido. Enfatize-se 

também que nesta mesma lei surge a frase “empreendedor familiar rural”, trazendo consigo 

um perfil de agricultor que não somente produz para subsistência, mas que seu excedente 

possa ser comprado pela CONAB via PAA, e  deve apresentar comportamentos tais como: 

inovação, busca de novos mercados,  análises de mercado etc.Todavia, o PAA, após análise 



 

documental das Comunicações Internas da Direção para a CONAB no RN, não trata 

continuamente desta forma, versando  o tema, após 2009, com mais acuracidade.  

 A gestão local do Programa de Aquisição de Alimentos não concebia um processo de 

seleção “puramente” convergente com os objetivos institucionais do PAA, uma vez que o 

foco era o incremento financeiro, como pode se confirmar na fala do Sujeito C, 

 

Não, aqui o que a gente planeja é simplesmente é estabelece uma meta em termos 

financeiros, em termos do volume de recursos que nós queremos e que a gente quer 

atingir, é em termos de números de projetos que a gente quer atingir para o próximo 

ano. Vamos dizer, quando eu cheguei aqui nós tínhamos feito parece seis (6) 

projetos quando foi nós conseguimos fazer, me parece cinqüenta (50), depois cem 

(100). Tínhamos uma meta para fazer cento e cinqüenta (150) esse ano, vamos dizer 

né, e... simplesmente essa meta de número de projetos e consequentemente de 

recursos. É isso que a gente faz em termos de planejamento. 

 

 As preferências pelos agricultores selecionados, resguardando a parte documental 

exigida, passava pelo interesse do Gestor e não pelo que de fato o Estado e a agricultura 

familiar necessitava, dentro dos perfis existentes e da produção agrícola que poderia ser 

adquirida pelos diversos instrumentos operacionais no RN.  Isso pode ser confirmado na fala 

do Gestor, 

É, é tem o compra direta. Olhe isso é uma questão de cada um. Eu optava mais pelo 

compra direta, porque o compra direta o cara trabalhou lá e você chegava lá e 

comprava, porque ele suou, ele trabalhou, ele merecia e nós comprava e se fazia 

aquela doação a quem realmente merecia. O doação num via aquilo com muito legal, 

legal não. (Sujeito B).   

 

 Não obstante, apenas um gestor dos sete entrevistados apresentou certa coerência no 

contexto da seleção dos beneficiários, ao relatar que “A gente ia principalmente para as 

regiões que tinha mais potencial agrícola, principalmente posso citar um exemplo, Apodi que 

é uma região que tem uma gama de produtos que ela/ que ali são cultivados e a gente 

focalizou muito ali né, e como outros, depois outros municípios” (Sujeito D). Contudo, essa 

prática não se institucionalizou, uma vez que as entrevistas mostraram que a forma de 

selecionar os beneficiários eram mais associadas aos interesses da própria gestão da CONAB 

RN, independente do produto. Estando enquadrado no PRONAF, as associações/cooperativas 

de agricultores familiares apresentam as certidões negativas de débito da fazenda em nível 

Federal, Estadual e Municipal atualizadas, estatuto, ata de aprovação do projeto a ser 

firmando com a CONAB e os agricultores, possuindo a Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP), sendo assim possível de  ser beneficiados pelo PAA.  

 



 

Então nós tivemos, na verdade, esse problema é desorganização no início, 

desorganização do produtor rural praticamente as associações foram CRIADAS (o 

sujeito gritou) nesse período, nessa gestão, eu cito um exemplo muito as/ muito, com 

muito prazer... em dizer isso, por exemplo, a cooperativa de Apodi né, a... a... a 

cooperativa cuja presidente é a Fátima é... nós no início, é foi na nossa a o primeiro/ 

a primeira operação que ela fez foi com a gente, ela bem... então a gente né, desde o 

início uma participação, demos uma força muito grande pra ela então cresceu e 

tomou uma dimensão muito grande e a partir daí outras, outras cooperativas vieram 

e mais especificamente as associações dos produtores (Sujeito D). 

 

 A DAP é um documento oficial emitido por alguns órgãos governamentais que dão o 

aval ao agricultor a ser beneficiado pelos programas da Agricultura Familiar. No entanto, a 

emissão da DAP é lenta e por vezes, especialmente no interior do Estado do RN, é dificultada 

por interesses político-partidários, sendo assim um dos entraves existentes da pré- 

participação no PAA. Evidencia-se também, conforma a fala do Sujeito E “Num é política, 

que talvez vão reformular isso aí, a questão é a dificuldade é de pessoal também, porque só 

são dois órgãos o Incra e a Emater” que os órgãos emissores do documento não têm 

condições de atender os pré-requisitos de análise exigidos para emissão do documento, em 

tempo real.  Ratificando a questão da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP ser um 

limitador, pode-se identificar na fala do Sujeito F que, 

 

 

A DAP ela é ainda um documento excludente, principalmente (ininteligível) existir 

alguns municípios que tem muita/ muito envolvimento de políticos, né a DAP ela é 

um instrumento político. Num é? Eu dou a DAP pra você se você votar em mim. 

Tem muito disso ainda em interior. Isso não só no Rio Grande do Norte isso em todo 

Brasil. 

 

 

 Outra informação que afeta a seleção coerente do agricultor familiar frente aos 

objetivos do PAA é a emissão da DAP, pois na mesma não consta se o beneficiado é 

agricultor, pescador, extrativista, pecuarista, aquicultor, ou seja, não se sabe o número real de 

cada grupo. Isso gera disfunções tanto na implementação do PAA, como na possibilidade de 

se direcionar futuras políticas públicas no universo do campo. A partir de 2007, a CONAB 

RN passou a acompanhar os grupos dos agricultores a partir do enquadramento do PRONAF.  

 De posse das análises documentais percebe-se que a Matriz da CONAB demandava 

informações em nível de municípios, produto, valor demandado, exigindo, que a CONAB 

RN, assim como todas as demais no Brasil, tivesse no bojo da gestão a atividade do controle. 

Não há nenhum fato diretamente identificado que encaminhe para uma exigência de 

planejamento e gestão do Programa de Aquisição de Alimentos.   



 

 Outra discussão que deve ser feita no universo da seleção dos agricultores é abordada 

na fala do Sujeito F, ao tratar das cooperativas/associações, pois os normativos permitem que 

sejam beneficiados até 30% de não associados/cooperados, mas que estejam no projeto de 

doação simultânea submetido à CONAB RN para avaliação. Na visão do entrevistado, essa 

possibilidade pode distorcer uma das finalidades do PAA. 

 

Acho que você tem que começar primeiro a beneficiar quem é associado, quem tá 

com esse espírito de associativismo. Essa pessoa que vem, vem de fora, às vezes é 

porque dentro do próprio grupo não, não tem produção suficiente ou não tem 

agricultura suficiente pra fazer um projeto maior que atenda o município, então eles 

absorvem agricultores de fora, de outros municípios... ao meu ver é importante 

porque vai tá comercializando do agricultor familiar, mas que pode criar um 

desestímulo daquele agricultor que é associado, que contribui pra associação e que 

vê que outra pessoa de fora tem o mesmo benefício que ele (Sujeito F). 

 

 Ao aceitar que 30% dos agricultores (não associados e não cooperados) participem dos 

projetos de doação, aparentemente pode ser compreendida como uma forma criada pela 

norma para flexibilizar o aumento na participação de mais agricultores familiares, entretanto, 

o ideal era que esses passassem a compor os quadros das organizações de agricultores, viver o 

associativismo e continuar na lógica de desenvolvimento. Contudo, a CONAB RN não faz 

esse mapeamento, não tendo isso em dados reais que possibilitem uma melhor avaliação.  

 Dentro dos documentos internos existe a orientação da CONAB Matriz em pulverizar 

a participação de mais agricultores (criando maiores possibilidades de acesso ao Programa) e 

de tipos de produtos, já que conforme consta nas comunicações internas “Além disso, o PAA é 

um instrumento de estruturação das organizações dos agricultores, de forma a possibilitar o 

acesso ao mercado em um processo paulatino de busca pela independência de programas 

governamentais” (Comunicação interna n° 70 da SUPAF para a CONAB RN). Neste mesmo 

documento há uma determinação de limitar os projetos de doação simultânea de apenas um 

produto a R$ 100.000,00 por município. Tal orientação foi incorporada pela CONAB RN 

desde 2007. Essa forma de intervenção Top Down foi implementada pela constatação da 

concentração da execução do programa em alguns municípios.  

 Em 2009 a CONAB, por força do agente financiador do PAA, passou a implementar o 

programa respeitando os Territórios da Cidadania, que tem como objetivos promover o 

desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma 

estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. No Rio Grande do Norte existem seis 

territórios da cidadania (Sertão do Apodi, Mato Grande, Açu-Mossoro,  Alto Oeste, Potengi e 



 

Seridó). Assim, os agricultores familiares eram selecionados dentro dessa nova lógica, 

conforme se pode confirmar na fala do Sujeito F: 

  

Então, como era que acontecia que ainda não teve muita mudança. Que é que 

acontece? A gente recebe assim essas propostas e isso fica atrás de uma planilha de 

qual localidade é. Bota o nome da associação, município e... em dois mil e nove 

(2009) tava no auge da implementação dos territórios e da cidadania, então tinha 

uma orientação muito forte pra que  a gente trabalhasse dentro dos territórios né. 

Vinha até orientação de Brasília: Ó, tem de trabalhar em cima dos territórios e da 

cidadania como prioridade. Então chegava no território a gente identificava se era 

território da cidadania ou não, (suspirou) sendo território da cidadania a gente dava 

uma prioridade, não prioridade no sentido de beneficiar e... entendeu? Tipo, a gente 

agilizava os processos pra/ fazer logo o pagamento daquela região e o restante dos 

recursos era pra/ os demais territórios. Não que fosse menos importantes, mas 

devido aquela política do Governo Federal. 

  

 Percebe-se que a criação dos territórios dá um norte direcionado para a execução de 

qualquer programa governamental, inclusive o PAA, uma vez que, os municípios que 

compõem cada território possuem características semelhantes quanto à economia, geografia e 

clima, mas por ser uma orientação geral por parte do núcleo central do Governo Federal, a 

CONAB aderiu e procede à implementação priorizando os territórios e não aos agricultores 

familiares que melhor se enquadrem no perfil do PAA.  Registre-se que apenas um dos quinze 

entrevistados no RN tratou da relação PAA e territórios da cidadania, fazendo depreender que 

essa adesão existe, mas ainda não está no fazer diário dos técnicos e gestores locais.  

 Na análise documental visualizaram-se algumas orientações sobre quais os grupos 

deveriam ser beneficiados, levando a especificar que alguns projetos de anos anteriores 

viessem a ser renovados. Evidente que a orientação se torna um avanço na medida em que as 

associações/cooperativas recebem uma injeção de mais recursos, como se visualizou em 2010. 

Entretanto, concomitantemente se mostra uma concentração na seleção dos beneficiários. 

Contudo, essa orientação era determinada pelo agente financiador, diminuindo o poder de 

discricionariedade da CONAB RN.  

 

 

5.2) Subsistema logístico e operacional 

 

 Ao tratar desse subsistema da implementação, Draibe (2001) e Silva (2001) trazem 

como elementos centrais a provisão e o financiamento do programa governamental, a 

qualidade da infraestrutura e material de apoio, relação entre as instituições e, por fim, a 

relação entre meios e recursos. O PAA é financiado pelo MDS e pelo MDA. Anualmente a 



 

CONAB (Matriz) firma um convênio (em que se apresenta um plano de trabalho nacional a 

ser seguido) e de posse da descentralização orçamentária ocorre os encaminhamentos para a 

CONAB de cada Estado. O financiamento do Programa depende de discussões que acontecem 

também em nível do Grupo Gestor do PAA, onde diversos Ministérios têm assento, dentre 

eles: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo um dos diretores 

da CONAB (empresa pública ligada ao MAPA) o representante no referido Grupo Gestor, 

que até a confecção desta Tese havia baixado 39 resoluções (orientações e determinações que 

todos que utilizam os recursos do MDS e MDA devem seguir, independente do agente 

executor ser CONAB, EMATER ou municípios).  

No universo do Rio Grande do Norte a CONAB executou nos oito anos avaliados 

acumuladamente mais de 32 milhões de reais. Para uma melhor visualização do crescimento 

dos investimentos realizados pela Estatal, visualizar o Gráfico 01, no qual está demonstrada a 

evolução anual dos valores aplicados em reais oriundos dos agentes financiadores MDA e 

MDS.  

 

Gráfico 01 - Evolução dos investimentos da CONAB RN na execução do PAA (2003-2010) 
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           Fonte: CONAB RN 

  

A partir do ano 2006 o MDA passou a ser o segundo agente financiador. Até 2005 os 

recursos aplicados eram oriundos apenas do MDS. Contudo, percebe-se na fala dos 

entrevistados que a falta de recursos ou a disponibilização intempestiva destes sempre foi um 

problema na implementação do PAA no RN, conforme os relatos dos Sujeitos abaixo: 

 



 

Muito embora a demanda cresceu muito. Naquela época a dificuldade de dinheiro 

era muito grande, que pra gente conseguir um dinheiro era uma luta. Hoje (ano de 

2010) graças a esse governo aí popular ele tem investido muito no social e muito 

dinheiro/pra você ver naquela época só tinha o Ministério de Desenvolvimento 

Social. Agora tem o MDA também. Tem o MDA que tá injetando dinheiro, que são 

dois ministérios agora injetando dinheiro. Naquela época a CONAB tava 

desestruturada total, era uma vergonha, uma vergonha em que se encontravam 

aqueles armazéns no Estado do Rio Grande do Norte. Todos eles/esses daqui, o de 

Natal, principalmente quando a gente fez um orçamento pra lá a menina/o/lá em 

Brasília perguntaram se queria construir um armazém novinho porque aquele 

dinheiro dava pra construir um armazém e não pra fazer uma restaura/restauração 

num armazém (Sujeito B). 

 

Então isso aí aconteceu em dois mil e nove (2009) e eu acho que é algo até rotineiro, 

a gente num tem/ num tem como/ num tem como... falar pro agricultor que ele vai 

ser atendido. Não tem como dar certeza. Não tem como falar pro agricultor que Ó 

produz que o programa vai receber. Daqui a dois (2) meses a gente tem dinheiro. 

Então fica sempre à mercê. O que acontece? O produtor quer vender melancia, já 

aconteceu várias vezes, melancia tem ciclo de... melancia/ melão com quarenta e 

cinco (45) dias hoje você já tem. Então a gente/ a produtor liga, a gente diz Ó a 

previsão é de dois (2) meses. Aí ele se prepara, planta aí sessenta (60) dias tá lá a 

melancia e tá lá o melão. E aí? Cadê agora o programa? A num tem dinheiro (Sujeito 

H). 

 

 Percebe-se que a falta de recursos é um empecilho para a implementação do PAA no 

RN, e o crescimento dos valores investidos, conforme Gráfico anteriormente apresentado, 

mesmo com as limitações existentes. Isso pode ser evidenciado quando se compreende a fala 

do Sujeito H: 

 

Em dois mil e nove (2009), no final de dois mil e nove (2009) que a gente, em 

meados de setembro, outubro tinha... alguns milhões em caixa e aí foram retirados 

pela matriz, alegando que dois (2) meses at/ depois antes do fim/ um (1) ou dois (2) 

meses antes do fim do ano seria devolvido isso. Isso seria algo rápido, no entanto 

gerou... o tempo passou e depois de muito... insistir do superintendente chegou esse 

recurso já no final do ano, já no final do nosso balanço, faltando... quinze (15) dias 

ou menos pra fechar o ano fiscal (Sujeito H). 

 

 

No entanto, não se concebe o argumento de que não há planejamento na execução do 

PAA, pela ausência de recursos, uma vez, que em essência o planejar é situar o programa 

numa lógica em que a estrutura de operacionalização (existente) dê suporte ao atingimento 

dos objetivos do PAA no Rio Grande do Norte.  A visão do Sujeito C apresentada a seguir 

denota claramente a ingerência no Programa implementado, caracterizando que não havia um 

norte, suportado por objetivos/metas concretas, jogando a responsabilidade para a CONAB 

MATRIZ.  

 



 

É... isso aí esse planejamento não cabe à SUREG, esse planejamento ele é feito em 

Brasília pela DIPAI – Diretoria... é... Diretoria de Informações, Planejamento e 

Informações da CONAB. Ela é que faz esse planejamento junto inclusive com o 

MDS e o MDA que são os/ os responsáveis né, os órgãos responsáveis pelo PAA. A 

CONAB os estados apenas... é... vamos dizer assim, executar (Sujeito C). 

 

 

 

 O planejar a implementação do PAA para a CONAB RN estava delineado por 

números pelo “querer” de gestor, como pode ser ratificado na fala do Sujeito F a se referir ao 

ano de 2010, abaixo: 

 

 

É assim, procura assim: A gente esse ano tem como fazer dez milhões (10.000.000)? 

O superintendente chegar falar: Olhe, eu quero esse ano cem (100) projetos. Vamos 

chegar aos dez milhões (10.000.000). Então a gente ia procurando dentro do estado, 

pulverizar mais o programa, a gente via uma concentração muito grande na Região 

de Apodi, isso era nítido nos projeto, nas planilhas e tudo, então o que a gente tentou 

fazer? Não vamos tentar pulverizar, expandir mais o programa pras outras regiões. 

Deu um enfoque maior na Região do Seridó, Região do Alto Oeste, então a gente 

conseguiu aumentar o projeto baseado nessas... é vamos dizer metas, né, não vamos 

aumentar nessas regiões (Sujeito F). 
  

 

 Não se deve desconsiderar que a operações do PAA da CONAB RN são 

supervisionadas por uma Diretoria em Brasília, onde fica a Sede da Estatal Federal. Em sua 

estrutura organizacional foi criada em 2006 a Superintendência da Agricultura Familiar 

(SUPAF), dada a importância reconhecida do Programa pela Presidência da CONAB. Vale 

observar, através da análise documental das comunicações internas, que a Direção se 

preocupava em dar alguns encaminhamentos quanto a orientações sobre a implementação do 

Programa Governamental estudado. Isso se evidencia quando se constata a determinação de se 

observar o calendário das colheitas no Estado, visando adotar o instrumento operacional 

compra direta como mecanismo de intervenção para regular preço nos mercados locais.  

 A agricultura familiar no Brasil vem sendo alvo de investimentos constantes, a partir  

da implementação do PRONAF em 1996. Desde então a produção pode ser financiada pelo 

governo federal. O PAA trabalha na outra ponta, beneficiando mais uma vez o mesmo 

agricultor familiar com a compra de suas produções, ou seja, aqueles que se enquadram no 

perfil são cercados de diversas possibilidades de financiamento. A CONAB RN, assim como 

outros agentes executores, deve estar próximo desse público para atender aos preceitos 

constantes nos objetivos institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos.  Retomando 

a fala de Graziano da Silva (2003), as políticas agrícolas e no contexto, encontra-se o PAA, 

traz em seu bojo uma lógica de compensação quando comparada com as possibilidades de 

fomento dadas aos grandes agricultores. Apesar dos técnicos e gestores do PAA não 



 

compreenderem desta forma, pois em alguns momentos a gestão busca deliberadamente 

atender aos agricultores familiares, mas sem conhecê-los em essencial e o principal analisar a 

coerência entre o período, instrumento operacional, localidade, preço dos produtos e perfil do 

beneficiário.   

Dentre outras orientações sobre PAA, a CONAB Matriz encaminhava procedimentos 

que deveriam ser adotados em situações adversas na implementação dos instrumentos 

operacionais no programa governamental estudado, desde orientações pertinentes aos 

procedimentos que envolvem a área fiscal, passando pelos encaminhamentos referentes à 

demanda de informação de resultado, a fim de que a Matriz pudesse alimentar o MDS/MDA 

com os resultados do PAA, oriundo dos convênios, apesar de na CONAB RN ter  confirmado 

um  desentendimento entre a área executora do PAA e á área fiscal, nitidamente explicitada 

nas falas do Sujeito F, 

 

Não! A gente tinha um problema muito freqüente com o setor fiscal-contábil. Por 

quê? Porque é... até por falta de informação deles, porque eles determinavam que/ 

como é que se diz, determinavam que a nota fiscal tinha que vir atestada pererei, 

pererei. Com duas (2) semanas eles mudavam a forma sem comunicar, e já vinha 

com crítica, já vinha: Não vocês só fazem tudo errado! Num sei que. E era aquele 

choque SEOPI (área executora do PAA)/SECOF (área contábil e fiscal) que num era 

pra existir.  

Afetou/ afetou o programa na sua boa execução, afetou. 

  

A implementação do PAA depende das assinaturas dos convênios com o MDS e 

MDA, e no respectivo convênio é apresentado metas para cada CONAB nos Estados. Pode-se 

visualizar na análise documental dos convênios que há uma exigência explicita em realizar 

oficinas de capacitação com os agricultores familiares para usar o PAAnet (sistema pelo qual 

as associações/cooperativas se utilizam para encaminhar digitalmente os projetos de doação 

simultânea) , e assim, disseminar as informações sobre programa governamental.  

A exemplo em 2009 o plano de trabalho firmado com o MDS (oriundo do convênio 

assinado), decorrente do convenio firmado, previa que deveriam ser realizadas 17 oficinas. No 

Rio Grande do Norte não se realizou nenhuma atividade desta natureza, apesar de haver 

disponibilidade orçamentária. Isso dificulta ainda mais a possibilidade de aumento da 

participação dos agricultores, e como mostraram as entrevistas, os representantes das 

associações e cooperativas acabam contratando terceiros para elaborar os projetos de doação 

simultânea indo de encontro com a idéia da inexistência de atravessadores no processo.  



 

Deve-se destacar que nos planos de trabalho analisados não se vislumbra 

necessariamente a cobrança por planejamento. São externados nos documentos apenas as 

metas econômicas por instrumento operacional e algumas diretrizes sobre a gestão do PAA, 

mas sempre deixando para o Grupo Gestor a responsabilidade por exarar orientações. Para a 

CONAB, não há um comportamento de orientações de gestão do Programa de Aquisição de 

Alimentos por parte do Grupo Gestor. Fica na retaguarda subjacente à implementação do 

PAA,  fincando as orientações sobre os produtos (preços, saídas e entradas de novos e outros) 

como eixo central e não como foco a gestão da implementação do Programa, que 

regimentalmente em seu artigo 3 prevê a possibilidade de agir na operacionalização do 

programa aqui avaliado. No entanto, não se percebe incisivamente, por meio das leituras das  

Resoluções, comportamentos desta natureza . Para ratificar a seguir estão transcritas algumas 

competências do Grupo Gestor do PAA. 

 

Propor soluções para eventuais entraves ou limitações de natureza orçamentária, 

operacionais, institucional ou quaisquer outras, visando a execução plena do 

Programa de Aquisição de Alimentos, das ações dele derivadas ou outras 

consideradas fundamentais e o fortalecimento da agricultura familiar. 

 

Adotar outras medidas necessárias a operacionalização do Programa de Aquisição 

de Alimentos. 

 

Nos Quadros 35 e 36 estão apresentados os gastos com a implementação do PAA no 

Rio Grande do Norte oriundos dos recursos financiados pelo MDS e pelo MDA. Deve-se 

ressaltar que a classificação Material de distribuição gratuita, constante no Quadro 35, refere-

se aos valores que a CONAB RN usou na compra de produtos para operacionalizar o PAA. 

Analisando o Quadro 35, verifica-se que houve um aumento progressivo nas aquisições  de 

alimentos. O quadro discute ainda a relação entre os valores constantes no Material de 

Distribuição gratuita nos anos de 2008-2010 com o valor pago em diárias, materiais de 

consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços pessoa jurídica, física e tributação 

(despesas para executar). Observam-se ainda que em 2008 o gasto total na implementação 

representou 0,9%, em 2009, 4,20% e 2010 a porcentagem relativa foi na ordem de 1,5%. 

Nota-se um acréscimo na ordem de 48% de 2008 para 2009 e de 2009 para 2010,  

crescimento nas operações  45%, ou seja, e um decréscimo de 3%. Observa-se que a 

classificação denominada de Material de Distribuição Gratuita está considerando os valores 

do próprio PAA investidos.  

 

Quadro 35– Valores gastos da implementação do PAA – MDS (2004-2010) 

 



 

Classificação das 

despesas operacionais 

Valores gastos (custos) na implementação do PAA  

(CONAB) no Rio Grande do Norte pelo MDS em R$ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Diárias - Pessoal Civil 

  

21.080,00 24.280,00 27.980,00 32.490,00 17.760,00 50.847,26 32.549,00 

Material de Consumo 8.330,48 8.389,30 8.520,04 8.788,45 4.877,75 16.714,44 12.712,64 

Material de Distribuição 

Gratuita 
2.793.100,59 802.899,05 1.132.034,98 - 3.500.588,55 5.208.520,56 11.437.900,00 

Passagens e Despesas com 

Locomoção 
1.559,30 2.906,55 5.769,96 10.616,42 7.089,97 15.222,33 8.503, 29 

Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física 
1.615,06 6.459,76 5.345,53 - 666,47 5.704,78 9.570,23 

Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

4.020,00 449.905,82 67.533,54 29.687,43 264,50 122.044,22 57.197,04 

Obrigações 

Tributárias/Contributivas 
40.365,54 59.463,63 100.775,16 - 4.113,04 12.166,27 61.254,81 

Total 2.870.070,97 1.354.304,11 1.347.959,21 81.582,30 3.535.360,28 5.431.219,86 11.611.183,72 

Fonte: CONAB RN 

No Quadro 36 a seguir estão dispostas as despesas oriundas com a implementação do 

PAA por meio do MDA. Como o referido ministério passou a compor ações conjuntas com a 

CONAB a partir de 2005, os dados disponibilizados pela CONAB são a partir de 2006.  

Diferentemente do MDS, não há a classificação material de distribuição gratuita, pois o MDA 

promove a aquisição para regulação de estoque e preços a ser vendido por operações diversas 

e em alguns casos específicos, doados.  Analisando os dados de 2008 a 2010, percebe-se, já 

ratificado nas falas dos entrevistados, que as aquisições por meio do instrumento operacional 

Compra para formação de estoque não é adotado pela gestão local da CONAB RN com a 

mesma ênfase dada ao mecanismo compra direta com doação simultânea. 

 
Quadro 36 – Valores gastos da implementação do PAA – MDA (2006-2010) 

 

Classificação das despesas 

operacionais 

Valores gastos (custos) na implementação do PAA (CONAB) no Rio Grande do 

Norte pelo MDA em R$  

2006 2007 2008 2009 2010 

Diárias - Pessoal Civil 2.665,00 10.170,00 15.300,00 28.571,50 2.362, 50 

Material de Consumo 843,00 3.914,88 5.434,03 6.916,55 - 

Passagens e Despesas com Locomoção 882,98 1.803,57 3.906,78 3.558,77 3.803,32 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Física 
- 4.617,20 793,15 7.824,91 - 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 
21.576,67 - 29.429,42 32.154,92 - 

Obrigações Tributárias/Contributivas - 923,44 13.375,00 1.564,99 - 

Aquisição de Produtos para Revenda 633.599,31 708.253,98 1.846.175,14 815.242,70 457.450,00 

Total 659.566,96 729.683,07 1.914.413,52 895.834,34 461.253,32 

Fonte: CONAB RN 

 Discutindo, ainda, o Quadro 36  percebe-se que a relação total despesa operacional 

versus os valores para a aquisição de produtos, saiu de 4 % em 2006 para 0,8% em 2010. 

Entretanto, ao comparar o volume de investimento nas aquisições de produtos no mesmo 



 

período analisado, este caiu 70%, se mostrando parcialmente ineficiente as operações 

oriundas deste financiamento no Rio Grande do Norte, uma vez que ano, após ano os valores 

investidos no PAA vêm diminuindo. 

 Analisando a relação da CONAB RN com as instituições parceiras que podem/devem 

ou poderiam auxiliar na implementação do PAA nos municípios, dada a capilaridade do 

Programa estar voltada para duas áreas chave da política social brasileira: o campo e a 

pobreza, pode-se afirmar, com base na fala dos entrevistados, que essa relação na 

implementação ocorre por interesses diversos. Veja na fala do Sujeito J ao dizer “Não, pra 

isso não. A gente se relaciona, mas pra isso não tem”.  Avançando ainda mais o Sujeito J 

observa 

É mais um... assim... por que sempre se envolve, por exemplo, algumas vezes se 

você vai lá no município, toda vida que eu vou num município, geralmente eu vou 

com relação a coisa do PAA, geralmente eu vou no sindicato e vou na prefeitura. 

Porque sempre tem algum envolvimento, tem alguém de lá, num tem como você se 

relacionar. Agora desse ponto de vista de ser um parceiro nosso, não ocorre.  

 

 Quando se fala da parceria com as Secretarias Municipais de Agricultura, percebe-se 

que não existe uma estrutura funcional que permita essa parceria. Basta compreender o que 

relata o Sujeito B quando diz “Teoricamente sim, mas na prática não. As secretarias de 

agricultura do nosso estado infelizmente não têm essa estrutura”.  O Sujeito O relatou que 

são parceiros, mas na realidade o Sujeito H diz que não são, ou seja, no papel e no discurso 

pode até haver convergência, mas na prática não se vislumbra um relacionamento 

institucional entre a CONAB RN e as Secretarias Municipais da Agricultura na 

implementação do PAA.  Isso pode ser analisado por uma lógica de relações individuais e não 

institucionais.  

 Em se tratando das Secretarias Municipais de Assistência Social, o quadro não é 

diferente. Esta deveria ter uma presença, especialmente na orientação às 

associações/cooperativas que selecionam as instituições que receberão doações, mas de fato o 

que se tem, a partir de relatos do Sujeito O “São parceiros documentais que são instrumentos 

que viabilizam somente os projetos.”.  A fala do técnico entrevistado refere-se à necessidade 

de haver nos processos de doação simultânea um parecer de algum conselho social. Muitas 

vezes o conselho que emite os pareceres que confirmam que as instituições estão aptas a 

receber estão ligados a estas secretarias.  

 A disfunção nas relações institucionais é evidenciada ainda na fala dos Sujeitos O,  J e 

F a seguir,  



 

Eu vejo isso aqui com certa preocupação. Porque ela tende a ir mais pra o lado 

político, porque na hora que você desenvolve um projeto desse no município e 

coloca é o CRAS, né, que é o Conselho de Administração de Assistência Social, 

onde tem o Projovem, Proidoso, então todos esses beneficiários já participam de 

algum programa social é do governo, do estado, programa do leite ou então 

programa/então eles estão inserindo também como beneficiário do PAA doação. As 

vezes há essa multiplicidade de benefício pra o consumidor em função deles 

descartarem uma outra assistência, outro órgão assistencial, tipo abrigo de velho, 

APAE ou outra coisa. Então isso aí é que realmente não tá bem ajustado. Devia tá, é 

opinião minha, que não tá bem ajustado, quando isso ocorre geralmente tem uma 

politicagem no meio. Seu já vi denúncia mais ou menos e as assistentes sociais, 

geralmente a primeira dama, ou o prefeito ou vereador tem algum vínculo ligado 

com isso (Sujeito O). 

 

Não, a CONAB só entra em contato se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa 

que precise deles (Sujeito J). 

 

Eu acho que toda Secretaria de Assistência Social tem uma uma análise crítica sobre 

seu município, pelo menos era pra ter isso, né, de quantos agricultores, quantos deles 

recebem bolsa-família, tão realmente nessa linha de extrema pobreza? É é quantas 

crianças entendeu, acho que/ quantas associações rurais não estão produzindo pra 

poder receber. Isso, no caso o sindicato pode informar né. Então a gente tem que/ a 

gente tem como... tá mais... é tentar ficar mais próximo desse/ dessas/ desses órgãos 

(Sujeito F). 

 

 

 Constata-se que a ausência de aproximidade com as possíveis instituições que 

poderiam dar mais efetividade na implementação do PAA se mostra uma fragilidade neste 

Estudo de Caso. Analisando sob a lógica de Matland (1995), esse contexto sobre a perspectiva 

Top-Down pondera-se que os implementadores da ponta, ou seja, os técnicos e gestores do 

PAA local, são institutos controláveis e, por isso, gera uma dificuldade de manutenção dessas 

relações tão necessária a gestão da execução do PAA.  Vendo sob um outro olhar, confirma-se 

o despreparo dos que estão nos municípios e tem contato direto com os dois grupos de 

beneficiários do PAA: os agricultores familiares e as instituições governamentais e não 

governamentais.  

 Concomitantemente se percebe também que no início do PAA no Estado em 2003, por 

ser uma novidade, houve certa atenção destas Secretarias no apoio ao Programa, como relata 

o Sujeito D “Tem município aí que que dava armazém, cedia armazém, cedia estrutura. Lá 

em Apodi mesmo eles a gente chegava na Secretaria de Agricultura lá de/ parecia a CONAB 

né.”  Mas,  parece que essas relações se configuram quando se trata do lado pessoal do técnico 

com os agentes municipais locais.   

 Isso pode ser ratificado quando apenas um técnico, dos nove entrevistados, relata que 

 

 

É com relação a esse trabalho em conjunto, participativo hoje tá sendo muito 

importante e muito bom. Um relacionamento muito bom, ainda... todo dia recebo 

telefonemas de agricultor familiar através de suas secretarias municipais, secretaria 

de assistente social e... os prefeitos, câmara de vereadores, o nosso relacionamento 



 

com esse público tem sido importante e muito bom. Tem sido um relacionamento 

muito bom, muito (Sujeito P). 

 

 No entanto, a relação acima descrita passa tangencialmente ao que é necessário nas 

relações interinstitucionais na implementação do PAA, pois a sistematização de informações e 

a impetração nos municípios para expansão do Programa deveria ser o vetor condutor desses 

relacionamentos, um meio que facilitaria a CONAB RN na execução e aumento da 

capilaridade planejada do Programa, ora avaliado.  

 Quem surge como agente interlocutor nos municípios são os sindicatos rurais. Estes 

são os maiores partícipes na implementação do PAA, pois organizam a ida dos técnicos do 

PAA nos municípios por meio das reuniões, como relata o Sujeito P “Quem realmente nos 

serve bastante é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais junto”.  

 Discutindo o processo de implementação elencado por Silva (2001) percebe-se a 

existência de diversos envolvidos no PAA, desde a possibilidade de uso por parte de pessoas 

ligadas a partidos políticos nos municípios onde ocorrem as doações de alimentos, passando 

por respeitar os seus interesses e não os dos cidadãos recebedores e da própria CONAB RN 

agente governamental executora. Elmore (1979) traz uma discussão sobre políticas 

centralizadas e descentralizadas, sendo estas últimas, que é o caso da execução do PAA no 

Rio Grande do Norte,  poder haver espaço para o que o autor denomina de “fazedores de 

política”. Se constatando isto em alguns momentos da implementação do programa 

governamental avaliado. Tal situação gera disfunção nos atendimentos dos objetivos 

institucionais.  

 

5.3) Processo de Monitoramento 

 

 Nesta dimensão teórica o foco é a gestão do acompanhamento do programa 

governamental, elencando o processo de regularidade, possíveis desvios e capacidade em 

proceder correções no rumo da implementação da ação governamental. Assim, a atividade 

monitoramento deve ser concebida como inerente à própria gestão, de maneira que o respeito 

ao desenho dos agentes públicos seja uma constante e sua capacidade de proativar 

intervenções maior que sua velocidade de reatividade.  

Procedendo as análises das Comunicações Internas, desde 2004 que a Matriz da 

CONAB orientou o Rio Grande do Norte em envidar esforços para implementar o PAA nas 

escolas através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, solicitando que fosse 

realizado um diagnóstico no Estado sobre a existência de produção de agricultores familiares 



 

nos municípios indicados, elencar quais alimentos são produzidos, quantificar o volume de 

produção e averiguar se existem organizações de agricultores familiares formalmente 

constituída. No entanto, até 2010, recorte final desta pesquisa avaliativa, não se viu nenhum 

resultado de aplicação do PAA via FNDE. Isso dificulta a abrangência do PAA no Rio 

Grande do Norte, uma ação necessária no universo da implementação das políticas públicas 

conforme observam Aguilar e Ander Egg (1994). 

 Analisando os documentos internos havia uma preocupação da Matriz em demandar 

da CONAB RN informações quinzenal sobre os resultados da implementação do PAA. Isso 

possibilitava um acompanhamento sistemático do que estava ocorrendo em cada instrumento 

operacional do PAA executado no Rio Grande do Norte. Com o passar dos anos  passou a ser 

mensal. Entretanto, o acompanhamento é apenas numérico referente aos 

beneficiários/municípios. Hoje isso é feito em nível de sistemas de informações ainda preso a 

Brasília. Para se ter uma noção, o gestor atual do setor responsável pela implementação direta 

do PAA , informou que não sabe utilizar o sistema gerencial do PAA na íntegra.  No universo 

desta pesquisa avaliativa, constata-se que a lógica de monitoramento é trocado pelo termo 

fiscalização (isso na entrevista da maioria dos técnicos), conforme falas dos Sujeitos a seguir,  

 

Eu/não é crítica, mas eu confesso que deixa a desejar esse planejamento, né, porque 

os normativos é bem claro, né, tem/se seguisse realmente a/o que tá escrito e o que 

determina a gente poderia obter mais êxito, mas infelizmente existe muitas falhas e 

que não é passível das fiscalizações, dos órgãos de fiscalização governamentais que 

deixa a desejar. Tem muitas falhas na execução (Sujeito I). 

 

Bem é o seguinte, na época que nós estávamos à frente era um volume pequeno de 

ações né, operações, e... esse monitoramento a gente fazia é dento do setor mesmo 

né, e antes tinha um sistema onde se informa todo processo. Todo projeto ele ia à 

Brasília... me parece que hoje (2010) não existe isso. Então, se fazia aqui toda 

negociação, toda parte de documento e enviava pra Brasília, então tinha o controle 

deles lá, eles negavam projeto por questão do preço, questão de documentação é... e 

havia o acompanhamento aqui nosso né. Aí seria um monitoramento apenas em 

termos de andamento de processo, entendeu não um acompanhamento... assim uma 

forma assim vamos supor (Sujeito D). 

 

Isso nós é é é nós tamos com dificuldade, porque o número de projetos cresceu 

verticalmente e nós temos uma programação de fiscalização. Só que essa 

fiscalização ela é esporádica. Essa programação num é num é bem definida. É pra 

ser de dois em dois meses, mas a gente não tem pessoal. Esse é que a grande 

dificuldade. Teria que chamar gente de outras superintendências pra fazer esse 

trabalho e eu acredito que um dia alguém vai ver isso. Se não tem gente na própria 

superintendência, deverá chamar gente de outra superintendência pra fazer esse 

trabalho de fiscalização, de monitoramento dos projetos (Sujeito L). 

A prestação de contas é... da doação do produto. No momento que a gente fechou o 

projeto, depositamos o dinheiro na conta da associação ou cooperativa e aí ela 

começa a executar e mês a mês ou quinzenalmente ela manda a prestação de contas. 

Olhe tá aqui, entreguei tantos quilos de produto, libera, por favor, esse/ essa 



 

quantidade de reais. Então esse era o acompanhamento normal que ocorria no 

programa de doação simultânea (Sujeito H). 

 

 Há uma inconsistência nos discursos dos técnicos quando comparado com os dos 

gestores, pois para alguns gestores entrevistados havia um cronograma de fiscalização a ser 

implementado no Rio Grande do Norte, e este informado à SUPAF, responsável pelo suporte 

à descentralização de recursos para a referida atividade.  Identificou-se técnicos de 

implementação que se quer sabem sobre como ocorrem as chamadas fiscalizações ou a 

existência destas, como pode identificar na fala do Sujeito M “Não me passaram, nunca me 

passaram, entendeu.” . A análise documental mostrou que a CONAB - Matriz demandava um 

cronograma de fiscalizações anualmente, identificado desde 2008. Os conflitos fazem parte da 

implementação. Para os autores Sabatier (1986) e Elmore (1979) os conflitos devem existir no 

campo da implementação, nas relações entre os agentes interlocutores da política, que no caso 

em tela é a CONAB RN, associações/cooperativas e as instituições governamentais e não 

governamentais.  

 Apesar de se vislumbrar claramente na fala do Sujeito Gestor B, que há consciência da 

necessidade de monitoramento do PAA, mas não se conseguiram sistematizar até 2010 uma 

lógica gerencial que envidasse esforços neste âmbito visando produzir reorientações na 

execução do Programa em tempo real.  

 

Olhe esse programa no meu modo de ver eu sou um pouco, um pouco é... assim... 

fiscalizador, eu sou um pouco legalista, eu acho que as coisas têm que funcionar 

conforme a norma, conforme foi estabelecido. Então o que eu vejo é... de 

dificuldade no programa, primeiro lugar é... uma coisa é você chegar lá no campo 

e... motivar as pessoas a fazerem o projeto, isso é uma. A outra coisa é a execução 

do projeto entendeu e... nesse particular da execução do projeto é que precisa de 

mais acompanhamento. Aliás, não é só no PAA é em toda política do governo. Toda 

política pública ela falha porque não tem esse acompanhamento. Que eu sempre 

digo, se você/ qualquer política do governo deve ser acompanhada, se ele não for 

monitorada passo a passo ela é fadada a... a não dar resultado, não dar os resultados 

desejados. Então, o PAA não é diferente né (Sujeito B). 

 

 

Os projetos são lindos, os projetos são lindos, mas quando é na execução que dê o 

monitoramento? Não tem! Você vê o que a gente passa com... a própria EMATER... 

você vai pro campo e pergunta: Que dê a EMATER? Num tem (Sujeito B). 

 

 

 Quando se tem algo próximo ao monitoramento, identifica-se que o gestor atrela 

exclusivamente a controles burocráticos, conforme fala do Sujeito F “Consigo monitorar. 

Através de planilhas. Hoje (2010) é tudo planilhado.” . A disfunção do monitoramente é uma 

realidade, pois existe uma confusão que um dos técnicos entrevistados informou: 

 



 

Eu acho que o ideal seria esse, fazer logo a primeira fiscalização antes de formar o 

projeto no intuito de formar, na verdade verificando essa parte estrutural dos 

fornecedores, visitando os consumidores, divulgando, entendeu, ou uma audiência, 

sei lá, alguma coisa pra poder o pessoal que vai receber o produto, no caso das 

entidades de cada instituição consumidora ficar sabendo que a CONAB tá 

entregando, pra ele poder tá cobrando, cobrando esses presidentes (Sujeito M). 

  

Nakamura e Smallwood (1980) coloca em ênfase a variável da implementação 

denominada de sistema de manutenção, ou seja, se há suficiência na efetividade do programa. 

Isto só emergiria se houvesse um monitoramento na execução do PAA, tanto no universo dos 

agricultores familiares (que podem participar de diversas formas do programa), como das 

instituições recebedoras de alimentos, especificamente as pessoas que recebem os alimentos, 

sejam crianças, idosos e demais que se encontram ou deveria se encontrar em situação de 

deficiência nutricional. Tal status requereria um instrumental burocrático institucionalizado, 

um marco legal bem definido, que no caso desta pesquisa avaliativa, se constata a existência 

parcial desses dois elementos.  

O Sistema de Gestão de Estoques que vem sendo implementado desde 2005 deveria 

ser alimentado pela CONAB RN (e todas as demais Regionais no país) de maneira que ela 

pudesse alimentar o MDS e o MDA com informações diversas referentes à implementação do 

PAA (exigência constante nos Termos de Convênio). Entretanto, através da análise 

documental, verificou-se que houve diversas demandas da CONAB Matriz chamando a 

atenção da área operacional da Estatal no RN para que adotassem o sistema de gestão e, por 

conseguinte, facilitasse o acompanhamento nacional.  

 O Sujeito N foi muito incisivo em sua fala ao relatar que não há monitoramento do 

PAA na CONAB RN, “Só fiscaliza quando tem uma denúncia ou então por amostragem, por 

necessidade, não tem que fiscalizar então você vai por amostragem, então você pega isso 

aqui, isso ali aleatoriamente sem... aonde deveria ter um cronograma de fiscalização, não 

vamos decidir nem fiscalização, de supervisão”. Este discurso traz à tona o termo supervisão 

que se aproxima do que se espera no monitoramento.  

 A fala do Sujeito O, ratifica que além de trabalharem na lógica da fiscalização como 

um ato de revisão e acompanhamento, a gestão tratava isto de maneira centralizada e com isso 

diminui a capacidade do raio de ação nas viagens, impedindo assim de visitar mais 

organizações/cooperativas de agricultores familiares “E fui aqui também em Ceará-Mirim 

acompanhado de um colega, mas realmente tava afeto só aos dois (2) técnicos as atividades 

de fiscalização”.  



 

 A sistemática da gestão, sendo acompanhada, traz elementos substancias no processo 

de avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos, convergindo ao que apresenta Barrett 

(2004) quando discute que a implementação deve ser analisada num foco em que se percebam 

as mudanças durante a sua operação, tanto em termos conceituais, quanto empíricos. Neste 

bojo, não se identifica muitas mudanças em nenhum dos contextos situacionais relatados pela 

autora no caso do PAA. O que se percebe são disfunções conceituais de gestão no processo de 

implementação que perdura até 2010, ano recorte desta pesquisa avaliativa.  

 Como o monitoramento é uma atividade operativa quase inexistente, isso impossibilita 

que a CONAB RN, enquanto agente implementador, não conseguia equacionar as relações 

entre os mecanismos de operacionalização do PAA, a dinâmica e estrutura organizacional e 

suas estratégias, dificultando assim que ocorra um contexto passível de inovação (MARTES 

ET AL, 1999). 

 Caminhando ainda na fragilidade da atividade de monitoramento a fala do Sujeito L, a 

seguir, evidencia que a fiscalização (e não monitoramento) tem um caráter orientativo. No 

entanto, isso não deveria ser extraoficial, pois como principio básico, o gestor público, 

conhecendo alguma irregularidade, deve tomar as providências cabíveis, ouvido os agentes de 

controle a partir dos normativos e das regras constantes na legislação vigente.  

 

Não, veja bem o que acontece, quando a gente sabe extraoficial, nós chamamos a 

pessoa, né, proponente e tal, pra gente conversar, conversa sobre isso, agora quando 

chega realmente uma demanda, aí nós termos obrigação é de apurar. Aconteceu 

agora com Areia Branca lá do São Cristóvão, o povoado de São Cristóvão, 

aconteceu com o município aqui de Santo Antonio, aconteceu com Ceará-Mirim, 

com uma série de municípios. Aconteceu denúncias e a Ouvidoria mandou e a gente 

foi apurar. Independente disso aí, nas palestras a gente indica muito... tem muito... 

conversa muito nessa direção, vocês cuidado porque na verdade são programas do 

governo federal, recursos federais (Sujeito L). 

 

  

 Ratificando ainda mais a fragilização no monitoramento do PAA pela CONAB no RN, 

identificando-se na fala do gestor Sujeito F “É a mais a maior parte do monitoramento é é 

burocrático, por papéis, é... algumas ligações.”. O ato de monitorar um programa 

governamental perpassa pelos aspectos formais da burocracia. No entanto, não é suficiente 

para garantir a gestão eficiente e eficaz da implementação, ou seja, qualquer dificuldade, falha 

ou desvio de conduta por parte dos implementadores ou dos beneficiários nunca é conhecido 

com celeridade.  



 

 Vislumbra-se uma intenção de acompanhar a implementação do PAA no RN, através 

da fala do Sujeito D a seguir, mas isto quando o alcance do PAA era pequeno (anos 

2003/2004), o que possibilitava, provavelmente, essa atitude descrita pelo entrevistado.  

  

 

A gente tinha/ a gente tinha/ era sistemático! Nós tínhamos que fazer isso né. Num 

podia deixar simplesmente fazer uma operação no papel e deixar o negócio solto. 

Não! Nós fazíamos a fiscalização, verificava se realmente o produto foi entregue, se 

os beneficiados eles/ os consumidores daqueles alimentos, se o produto chegou em 

condições e tal. Né? A gente tinha esse cuidado (Sujeito D).  

 

A CONAB RN não apresentava uma preocupação expressiva com a atividade de 

fiscalização. O Sujeito H relatou que “Em 2009, mais precisamente, acho que num teve duas 

(2) no ano”. No referido, ano descrito pelo entrevistado, foram implementados 52 projetos de 

doação simultânea no RN, especificamente em 26 municípios, ou seja, um alcance pequeno 

dado o estado possuir em sua totalidade 167 cidades. Com isto, pode-se afirmar que havendo 

disponibilização de recursos e sistematizando as atividades dos técnicos de campo do PAA 

quando de suas viagens para executar (prospectar projetos de doação e formação de estoque, 

executar palestras sobre o PAA, participar de eventos e outros), poderiam articular as 

denominadas fiscalizações.  

O Sujeito N afirmou que “a gente se preocupa muito com relação a essa fiscalização 

só que/logo a gente, supondo nós vamos solicitar recursos a matriz diz que não existe, mas é 

deixa a desejar, não por parte de nossa superintendência”. Essas fiscalizações não são 

geridas pela SUPAF, conforme relatou o Sujeito A, CONAB Matriz acompanha as 

fiscalizações da CONAB RN “Na medida do possível, técnicos da Supaf acompanham as 

supervisões (de acordo com a disponibilidade de recursos, pessoal e tempo)”. Ou seja a 

Regional da CONAB RN, não encaminha esses relatórios de fiscalização à Brasilia (Matriz da 

CONAB), remetendo apenas quando essa atividade decorre de denúncias à Ouvidoria, pois há 

obrigatoriedade legal da devolutiva da CONAB RN e das providências que foram tomadas no 

caso denunciado.  

Compreendido que, primeiramente, há uma disfunção conceitual por alguns que fazem 

a gestão do PAA na CONAB RN quanto à definição de monitoramento, somado ao 

argumento que falta recursos para exercer o que eles denominam de fiscalização. Qualquer 

“fatalidade” operacional do PAA no campo ou “fatalidade” operacional nas instituições 

recebedoras dos alimentos doados” nunca é tomado conhecimento em tempo, o qual seria 

ideal e necessário, impedindo assim que as ações corretivas sejam  administrativas ou 

judiciais (previstas nos normativos da CONAB) possam ser adotadas em tempo. Assim, um 



 

projeto de doação simultânea prevê a entrega de Bolo de Milho, mas a instituição 

governamental ou não governamental está recebendo apenas Bolo, e  quando a CONAB RN 

tomar conhecimento, já pode ter ocorrido diversas entregas de produtos divergentes do que foi 

assinado previamente, havendo um descumprimento contratual.  

 Outro fator que poderia facilitar o monitoramento real da implementação do PAA, 

especificamente, no que tange ao instrumento operacional compra com doação simultânea 

seria se a CONAB RN apresentasse para cada instituição governamental ou não 

governamental, que recebem as doações, os respectivos cronogramas de entrega por parte das 

cooperativas/associações de agricultores familiares. Isso facilita até o próprio controle social e 

funcional do PAA na localidade, visto que muitos projetos de doação simultânea procedem a 

escolha das instituições recebedoras a partir da indicação de conselhos de educação (e outros). 

Muitas vezes, as instituições estão instaladas em diversos municípios fora do domicílio da 

cooperativa/associação proponente.  Isso é importante, e monitorar é uma prática necessária, 

percebida em 2010, como relata o Sujeito H, 

 

Dois mil e dez (2010) já foi mais/ mais freqüente, porém eu digo que num foi, num 

teve a qualidade que deveria. Porque eu acho que a gente pode atender... pode/ 

deveria fiscalizar pelo menos... sei lá metade né, ou um (1) a cada três (3) e num foi 

assim que ocorreu, pelo que eu vi foi o quê? Acontecia uma denúncia e aí mandava 

apurar. 

 

 O não envolvimento das instituições governamentais e não governamentais no 

processo de controle gestionário do PAA no RN as deixam numa situação temerária, pois 

passam a ser apenas as agentes recebedoras de alimentos doados, deixando de ser um agente 

de diálogo importante na implementação do programa. Quanto mais próximo do agente 

implementador cria-se o que os autores denominam de coalizão de esforços com objetivos 

comuns, ou seja, amenizar as deficiências nutricionais daqueles que estão nas instituições. 

Aparentemente essa passividade das instituições é decorrente da inércia da própria CONAB 

RN, pois na análise documental percebe-se (recorte temporal até 2010) que não há um 

controle institucional destas organizações. É como se a ação do governo, necessitasse ser 

controlada, coordenada, acompanhada até a aprovação do projeto de doação simultânea.  

Nota-se, na execução do PAA no RN, que a descentralização de recursos, em alguns 

anos, chegou a ocorrer no mês de abril, ou seja, de janeiro a abril a CONAB RN poderia 

planejar suas ações por instrumento operacional, previamente, e com mais assertividade. No 

entanto, além do atraso, que é um fator limitante, mas não justificador, em algumas situações 



 

a CONAB Matriz, após a disponibilização de recursos orçamentários para a implementação 

do Programa, retira-os perto do final do exercício fiscal, atrapalhando as ações no Estado do 

RN, conforme pode ser ilustrado na fala do Sujeito H e Sujeito K, 

  

 

Em dois mil e nove (2009), no final de dois mil e nove (2009) que a gente, em 

meados de setembro, outubro tinha... alguns milhões em caixa e aí foram retirados 

pela matriz, alegando que dois (2) meses depois antes do fim do ano, um (1) ou dois 

(2) meses antes do fim do ano seria devolvido isso. Isso seria algo rápido, no entanto 

gerou... o tempo passou e depois de muito... insistir do superintendente chegou esse 

recurso já no final do ano, já no final do nosso balanço, faltando... quinze (15) dias 

ou menos pra fechar o ano fiscal (Sujeito H).  

 

 

Mas é uma dificuldade cara quer sabe? Pra se mandar esse recurso é briga e num sei 

o que, quer dizer como sempre o Nordeste ele fica... (Sujeito K). 

 

 Registre-se que a falta de recursos não é um elemento impeditivo para a 

implementação do PAA, como observa o Sujeito J,   

 

Não, isso aí é uma desculpa absurda. Que esse trabalho da CONAB ele praticamente 

se faz sozinho, porque já tá todo montado, tem normativos, ele já tem o 

programinhazinho pra baixar no computador, o formulário já tá todo pronto 

 

 

 A dificuldade em proceder esse monitoramento na CONAB RN incorre em 

desrespeito parcial na renovação de projetos, visto que, provavelmente não se identifica 

critérios que impossibilitem a renovação, a não ser os criados pela própria Gestão, como pode 

ser visualizado na fala do Sujeito A, a seguir,  

 

Algumas Regionais, como SP, RS, BA e SC também realizam fóruns participativos 

para avaliação dos projetos em andamento. Um dos critérios para renovação é a 

consulta aos envolvidos: fornecedores, consumidores, além do Ministério Público, 

Conselhos de Desenvolvimento Rural, Segurança Alimentar e similares. Essa forma 

de atuação vem sendo incentivada pela Dipai como forma de ampliação do controle 

social (Sujeito A). 

 

  

Da análise documental foi observado que os planos de trabalho oriundos dos 

convênios firmados entre a CONAB e o MDS/MDA prevêem a rubrica orçamentária para 

monitoramento/acompanhamento da execução do PAA. No entanto, essa não ocorre na 

sistematização necessária na CONAB RN. Apesar da SUPAF ponderar e exigir anualmente 

um planejamento de fiscalizações, estas não acompanham a lógica do monitoramento, pois 

verifica-se que o envio por parte da CONAB RN desta demanda, mas a mesma não segue com 



 

regularidade e nem lógica informacional de aprendizagem organizacional, pois quando os 

técnicos voltam da fiscalização, a gestão não cria momentos de troca de experiência.  

Deve ser feito uma observação crítica no processo de fiscalização da CONAB RN, 

pois constatou-se que, na maior parte das fiscalizações, são enviados os mesmos técnicos 

(especialmente ate 2009), não havendo rotatividade neste processo, o que resguardaria melhor 

a administração quanto ao princípio da isonomia e da impessoalidade, vez que estes relatórios 

de fiscalização são encaminhados ao Superintendente da CONAB e os gestores para uma 

apreciação e possíveis ajustes. No entanto, as entrevistas mostraram que os técnicos não 

sabem o que ocorrem após o conhecimento dos relatórios, bem como os mesmos não são 

encaminhados à SUPAF, nem mesmo os que apresentam irregularidades, sendo estas sanadas 

pela gestão local da CONAB. Na verdade apenas os relatórios que são gerados a partir de 

denúncias à Ouvidoria da CONAB Matriz são encaminhadas para Brasília.   

Partindo para a compreensão da implementação do PAA pela CONAB RN, percebe-se 

que o processo se dá dentro da lógica da interação, como observado por Wildavsky e Majone 

(1978), pois o que se tem é a negociação constante entre os atores implementares e as 

associações/cooperativas proponentes de projetos. Essa visão é a da busca consensual entre as 

parte que se ratifica quando dos realinhamentos que existem dos projetos de doação 

simultânea para que o beneficio financeiro (compra dos produtos) sejam realizadas. 

 

5.4) Cobertura 

 

 A cobertura do PAA no RN, apesar de ter se apresentado, no contexto dos recursos 

financeiros executados, evolutivamente satisfatória nos últimos oito anos avaliados, percebe-

se que a desarticulação da gestão com os objetivos fins e a própria burocracia exigível, 

atrapalha um alcance planejado tanto nos municípios do RN quanto no universo dos 

agricultores familiares e das instituições recebedoras de alimentos doados. Para ilustrar o 

espaço geográfico em que o PAA está fincado, apresenta-se a seguir o Quadro 37 em que se 

mostram os números de projetos implementados por meio dos instrumentos operacionais 

compra com doação simultânea e compra para formação de estoque.  

Quadro 37: Número de projetos executados pelo PAA/RN (2005-2010) 

 

Instrumentos 

operacionais do 

PAA/ANO  

Quantidade de Projetos no RN 

CPR Doação 

Simultânea 

CPR Formação 

de Estoque 

2005 2 5 



 

2006 1 6 

2007 15 6 

2008 6 15 

2009 52 14 

2010  106 17 

                                  Fonte: CONAB RN 

 

 Os dados de 2003 e 2004 não constam no Quadro 37, pois não foram localizados 

durante a pesquisa. Percebe-se que apenas a partir de 2009 a CONAB RN passou a aumentar 

o número de projetos relacionados à doação simultânea. Concomitantemente constata-se que 

o instrumento CPR – Formação de Estoque - é pouco adotado pela CONAB RN, pois os três 

ultimos anos apresentados não são tão representativos em termos de crescimento comparativo. 

Ao se analisar a Quantidade de Cooperativas/Associações de agricultores familiares e seus 

respectivos números de municípios, no Quadro 38 a seguir, visualiza que a ampliação do 

Programa começou com maior diversificação a partir de 2008. 

 

Quadro 38: Número de cooperativas/associações beneficiadas e os respectivos 

municípios produtores participantes do PAA/RN (2005-2010) 
 

Ano  

Qtd de Cooperativas/Associações 

beneficiadas (Formação de Estoque e 

Doação Simultânea) 

Número de 

municípios 

potiguares  

2005 6 3 

2006 5 3 

2007 13 8 

2008 24 22 

2009 58 26 

2010  93 50 

                          Fonte: CONAB RN (2011) 

 

 No Quadro 39 abaixo estão os números dos municípios que tiveram instituições 

governamentais e não governamentais que receberam doações nos últimos anos (considerando 

até 2010).  Não há dúvida de que o número de municípios beneficiados foi uma crescente,no 

entanto, registre-se que as cooperativas/associações têm plena autonomia para indicar as 

instituições recebedoras dos alimentos doados. A CONAB RN, entretanto, não tem a 

confirmação de que as pessoas que, a priore, se encontram com deficiência nutricional estão 

nestas instituições.  

 

Quadro 39: Número de municípios beneficiados pelas doações no PAA/RN (2005-2010) 

 

ANO  Qtd. de Municípios Beneficiadas com as 

doações (CPR Doação Simultânea) 

2005 22 



 

2006 7 

2007 48 

2008 51 

2009 65 

2010  77 

                                  Fonte: CONAB RN 

 
 

 No Quadro 40 está descrito os nomes dos municípios beneficiados pelo instrumento 

operacional Compra com Doação Simultânea nos últimos 5 anos, onde se identifica uma 

evolução do número de municípios beneficiados, apesar de constatar que vários municípios 

foram beneficiados  a mais de um ano, a exemplo de Apodi e Serra do Mel. Deve ser criticado 

o fato de que passado os dois anos iniciais do PAA, implementado  pelo PAA no RN entre os 

anos de 2003 e 2004, houve tempo suficiente para haver a aprendizagem do programa 

governamental. Em 2005 e 2006 os trabalhos se concentraram em apenas três municípios, 

dados que demonstram a inércia da CONAB RN no avançar do PAA pelo estado, ampliando 

seu campo de atuação de forma tímida e ainda concentrada.  

 

Quadro 40: Municípios em que se encontram as associações/cooperativas de agricultores familiares 

beneficiados pelo PAA (2005-2010) 
 

 

2005 (3) 2006 (3) 2007 (8) 2008 (22) 2009 (26) 2010 (50) 2010 (cont.) 

Serra do 

Mel 

Portalegre 

Apodi 

Cerro 

Corá 

Ipanguaçu 

Apodi 

Serra do 

Mel 

Macaíba 

Apodi 

Ceará 

Mirim 

Ipanguaçu 

Assu 

Extremoz 

Portalegre 

Presidente 

Juscelino 

Macau 

Assu 

Timbauba dos 

Batistas 

Pendência 

Caraúbas 

Apodi 

Caicó 

São João do 

Sabuji 

Pureza 

Severiano 

Melo 

Upanema 

Portalegre 

Ipanguaçu 

Extremoz 

Serra do Mel 

Macaíba 

Ceará Mirim 

Touros 

Afonso 

Bezerra 

Serra do 

Mel 

Apodi 

Touros 

Caicó 

Cerro Corá 

Ipanguaçu 

Pureza 

Severiano 

Melo 

Upanema 

Itaú 

Extremoz 

Januário 

Cicco 

Ipueira 

Parelhas 

Areia 

Branca 

João 

Câmara 

Caraúbas 

Umarizal 

São José do 

Seridó 

Florânia 

Touros 

Cera Mirim 

Felipe 

Guerra 

Venha Ver 

Rafael 

Godeiro 

Alto do 

Rodrigues 

Augusto 

Severo 

Doutor 

Severiano 

Severiano 

Melo 

Jardim do 

Seridó 

Encanto 

Lagoa 

D’anta 

Apodi 

Pedro 

Velho 

Januário 

Currais 

Novos 

Parelhas 

Presidente 

Juscelino 

Itaú 

Timbauba 

dos Batistas 

Upanema 

Portalegre 

Cerro Corá 

Ipanguaçu 

Assu 

 Touros 

Macaíba 

São João  

do Sabugi 

Serra do 

Mel 

Vera Cruz 

Mossoró 

Serra São 

Bento 

Felipe 

Guerra 



 

Caicó 

Areia Branca 

Augusto 

Severo 

Santana do 

Matos 

Jucurutu 

Cruzeta 

Serra Negra 

do Norte 

Mossoró 

Cicco 

Ceará 

Mirim 

Afonso 

Bezerra 

Parelhas 

São Vicente 

Santana do 

Matos 

 

Itaú 

Caicó 

São João do 

Sabugi 

Martins 

São José 

Seridó 

Lucrecia 

Frutuoso 

Gomes 

Jucurutu 

Cruzeta 

São Rafael 

João 

Câmara 

Caraúbas  

Fonte: CONAB RN 
 

 Observa-se que o Estado do RN possui 167 cidades e todas possuem instituições 

governamentais e não governamentais que poderiam receber doações de alimentos 

(beneficiados, in natura ou orgânicos). Somado a isso se verifica que em todos os municípios 

existem agricultores familiares que estariam aptos a participar do PAA, especialmente pelo 

fato do Programa já está em execução por mais de oito anos. Dada as dificuldades de relação 

entre a CONAB RN e as instituições (articuladoras como Secretaria Municipal de Agricultura 

e Assistência Social ou correlatas) locais municipais que trabalham parcialmente de forma 

colaborativa, não se tem o registro de uma capilaridade maior no Estado. Para uma 

visualização mais acurada sobre a penetração nos municípios, conforme Figura 25, estão 

apresentados, na cor laranja, os municípios em que tiveram instituições governamentais e não 

governamentais beneficiadas com as doações de alimentos.  

 

Figura 25 – Mapa dos municípios em que tiveram instituições que receberam alimentos doados pelo 

PAA (2003-2010) 

 



 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 Analisando o Mapa anterior, contata-se que ainda há um campo a ser atendido pelo 

PAA por meio da doação simultânea, pois 80 municípios (em cor cinza) não receberam 

alimentos doados pelas cooperativas/associações de agricultores familiares, e certamente 

todos devem ter potenciais instituições governamentais e não governamentais com pessoas 

com deficiência nutricional, bem como agricultores familiares que podem também compor o 

hall de beneficiários.  

 Avaliando à luz do que Matland (1995) denomina de tipos de implementação de 

política pública, onde a base é a ambiguidade com o grau de conflito, percebe-se que o PAA, 

no Rio Grande do Norte, se enquadra no perfil denominado de implementação administrativa, 

pois há um baixo grau de ambiguidade e conflitos entre os implementadores na CONAB RN, 

onde o recurso é o elemento delineador das ações e as informações fluem de cima para baixo, 

e se identifica que os técnicos moldam ferramentas diversas para facilitar a execução dos seus 

trabalhos.  

 Na análise documental, desde 2005 a CONAB Matriz fomentou uma estrutura 

normativa para subsidiar a CONAB RN, na implementação do PAA, por meio de assinatura 

de convênios com as prefeituras e estas procederem as aquisições de alimentos e a CONAB 

RN repassar os recursos. Isso faria com que o PAA  fosse mais “capilarizado” nos municípios, 

uma vez que há a possibilidade de facilitar o aumento das formas de acesso dos agricultores 
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familiares ao programa governamental avaliado. Entretanto, não se identificou nenhum 

convenio destes assinados nos últimos oito anos de operação do programa no Rio Grande do 

Norte, mostrando ainda a subutilização dos mecanismos de aumento de cobertura 

disponibilizados, pelo menos no contexto da CONAB RN.  

Concomitantemente, pode-se afirmar que em face de haver alguns conflitos entre os 

objetivos do agente executor do PAA (CONAB RN) e o maior agente financiador (MDS), a 

implementação se caracteriza também como política, pois os objetivos do MDS (maior 

capacidade política) sobrepõem o do agente executor, procedendo determinações e 

orientações na ação governamental da CONAB Matriz e esta desencadeando na CONAB RN, 

sem negociações efetivas, mas sim orientações que devem ser seguidas (MATLAND, 1995).  

 Evidentemente que deve se analisar a relação entre os instrumentos operacionais do 

PAA e o perfil dos municípios. No entanto, como o instrumento operacional compra com 

doação simultânea, isso permite que as cooperativas/associações façam as entregas em  

qualquer município do Rio Grande do Norte. A CONAB RN poderia em suas análises, 

aprovações de projetos e homologação (por parte da CONAB Matriz) e considerando os 

elementos informacionais disponíveis, envidar esforços para atender os municípios que até a 

presente pesquisa não tiveram projetos de doação simultânea implementados.  

Para participar do instrumento operacional compra com doação simultânea precisa ser 

um grupo formal de agricultores familiares. Estas informações podem ser buscadas nos 

Bancos Oficiais, onde os agricultores possuem financiamento PRONAF e na Junta Comercial 

do Estado do RN, onde existe um cadastro de todas as associações/cooperativas com os 

respectivos contatos.  

Para uma melhor visualização da capilaridade dos municípios que tiveram projetos de 

doação propostos e acatados, é necessário observar a  Figura 26, onde a cor azul do Mapa 

significa que o município foi atendido pelo PAA entre o período 2003-2010.  Constata-se que 

ainda há diversos municípios que poderiam ser prospectados pela CONAB RN, que através de 

estudos técnicos, e uma avaliação mais crítica do uso dos recursos, tomar as providencias para 

disponibilizar os instrumentos operacionais do PAA.  

 

Figura 26 – Mapa dos municípios em que há associações/cooperativas que foram beneficias pelo PAA 

na CPR – Doação Simultânea (2003-2010) 

 

 



 

 
Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 No universo da compra com doação simultânea, durante a impetração dos projetos 

para apreciação da CONAB RN, em formulário específico, é informado os nomes das 

instituições que receberão as doações e os respectivos números de pessoas que serão 

beneficiadas. Vale observar, que no Rio Grande do Norte não há um acompanhamento 

sistematizado das pessoas beneficiadas com os alimentos doados oriundos da agricultura 

familiar, apenas com as instituições recebedoras, pois estas assinam, a cada quantidade de 

alimentos recebidos, um termo de aceitabilidade conjuntamente com o representante da 

associação/cooperativa proponente, o que lhes confere o direito de ter o recurso 

descentralizado para a conta bancária. Entretanto, nada garante que o agricultor 

cooperado/associado recebeu o dinheiro, uma vez que  a conta depositada é a jurídica da 

cooperativa/associação.  

Para ter uma idéia da dimensão do número de beneficiados no Rio Grande do Norte 

(pessoas que recebem alimentos doados que compõem as instituições governamentais e não 

governamentais), é importante visualizar o Quadro 41, que mostra um crescimento 

representativo a partir de 2007.  Deve-se observar que a mesma instituição governamental ou 

não governamental pode ser beneficiada por mais de um projeto de doação simultânea e no 

mesmo exercício fiscal, pois os normativos não apresentam restrições. No entanto, não há 
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confiabilidade alguma se está ocorrendo melhorias nutricionais nos idosos, crianças e outros 

que recebem os alimentos, especialmente pelo fato de não haver o monitoramento do 

Programa sob esta perspectiva.  

  
Quadro 41- Número de pessoas beneficiadas pelas doações no PAA/RN (2003-2010) 

 

ANO  Pessoas Beneficiadas com as doações  pelo 

PAA/RN (Compra com Doação Simultânea) 

2003 26.417 

2004 - 

2005 24.547 

2006 47.875 

2007 251.052 

2008 494.332 

2009 542.001 

2010  546.967 

                                  Fonte: CONAB RN 

 

  

 O Quadro 42 mostra os resultados do instrumento operacional Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF), e  percebe o quão incipiente é a adoção desse mecanismo do 

PAA pela CONAB RN.  Por um lado, o referido instrumento tem uma capacidade de 

realmente atender aos agricultores familiares individualmente. Entretanto, visualiza-se que o 

número de agricultores e de  pessoas físicas atendidas é pífio quando comparado com o 

instrumento compra com doação simultânea, uma vez que houve uma média anual de 

atendimentos na ordem de 130 agricultores/ano.  

 Esse instrumento operacional pode ser executado com recursos do MDS e MDA. 

Como observou alguns entrevistados (técnicos do PAA no RN) é um mecanismo em que se 

garante a chegada do recurso financeiro diretamente nas mãos do agricultor familiar. O 

trabalhador pode realizar os investimentos necessários em sua lavoura ou dar outros 

encaminhamentos com os valores recebidos da CONAB RN. 

Refletindo sobre o Censo da Agricultura Familiar - 2006  visualizando o Estado do 

RN, identificou-se que tem mais de 70.000 agricultores que poderiam ser beneficiados por 

este instrumento, uma vez que a CONAB RN pode comprar direto, sem licitação e com a 

certeza da chegada do recurso aos beneficiários, ao mesmo tempo, visualizar uma 

concentração em determinados produtos da agricultura familiar, não diversificando as 

possibilidades de aquisição, mesmo que permitido pelos normativo do PAA. 

              

Quadro 42 - Demonstrativo do instrumento operacional CDAF do PAA/RN (2003-2010) 

 



 

Ano 

Instrumento Operacional Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF) 

Quantidade de 

Agricultores 

familiares 

beneficiados 

Produto Qtd (Kg) 
Valor Investido 

(R$) 

2003 1 Milho em grão  685 2.171,50 

30 Feijão macacar e  36.637 31.042,83 

2004 

23 Farinha de mandioca 71.300 57.040,00 

2 Feijão macaçar 3.606 1.261,80 

79 Arroz em Casca 252.453 154.483,45 

2005 

62 Arroz em Casca 222.160 96.955,71 

1 Milho em grão  5.400 1.892,70 

75 Farinha de mandioca 313.950 186.300,00 

2006 
222 Feijão macaçar 565.980 446.495 

112 Farinha de mandioca 386.400 276.138 

2007 43 Castanha de Cajú 122.500 146.880 

2008 
187 Castanha de Cajú 522.336 635.903 

133 Farinha de mandioca 511.692 455.003 

2009 132 Farinha de mandioca 507.399 456.272 

2010 56 Arroz Vermelho 116.076 250.356 

            Fonte: CONAB RN 

 

 

 Para uma analise visual dos municípios em que houve agricultores familiares 

beneficiados pelo instrumento operacional Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF), 

podendo ser  visualizado na Figura 27 , no Mapa do RN, onde se encontram as cidades em cor 

verde, significando que tiveram agricultores familiares que foram beneficiados nos últimos 

oito anos. Vê-se claramente o campo que se tem para atuar na implementação do PAA, ou 

seja, há muito que ser feito por meio deste instrumento operacional. No geral, 17 municípios 

foram atendidos, podendo ainda ser prospectados mais de 100 (municípios que se encontram 

em cor cinza).  

 Um dos fatores que interferem na implementação da política é a gestão do programa, 

pois perpassa pelo que Costa (2007) denomina de discricionariedade dos técnicos e gestores 

que estão executando o programa governamental. Isso na pesquisa avaliativa se constata que a 

discricionariedade é um elemento facilitador da gestão local, mas ao mesmo tempo, a 

CONAB Matriz não acompanha efetivamente as ações do PAA no Rio Grande do Norte, 

deixando que muitas decisões, acomodações e rumos do programa fiquem quase 

exclusivamente a cargo da CONAB RN, cujos resultados quantitativos são expressivos, mas 

sua relação com o campo, necessidades do campo, perfil de beneficiários e outros deixam a 

desejar analiticamente.  

 



 

Figura 27 – Mapa dos municípios em que há agricultores beneficiados pelo PAA Compra Direta da 

Agricultura Familiar (2003-2010) 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

O instrumento operacional Compra com Formação de Estoque do PAA é uma 

ferramenta de alto alcance socioeconômico, pois disponibiliza às associações/cooperativas de 

agricultores familiares recursos financeiros para que em 12 (doze) meses estas devolvam os 

valores em dinheiro ou em alimentos, a uma taxa de 3% a.a . É uma forma dos beneficiários 

terem recurso direto, sem burocracia junto aos órgãos de financiamento, se dotarem de 

estrutura, pensar coletivamente a possibilidade de beneficiar produtos e diversificar produção, 

ou seja, se tornarem empreendedores rurais.  Não diferentemente do CDAF, os resultados não 

são tão expressivos, primeiramente os dados de 2003 e 2004 não foram localizados com 

precisão. Como se percebe no Quadro 43 de 2008 a 2010, apenas 36 cooperativas foram 

beneficiadas com o PAA, podendo alguma delas inclusive ter sido beneficiada por mais de um 

ano consecutivo. 

 

Quadro 43 - Resultados do instrumento Formação de Estoque no PAA/RN (2005-2010) 

 

ANO  

Número de 

Cooperativas/Associações 

Beneficiadas   

Número de 

agricultores 

familiares 

beneficiados  

Qtd. de Municípios 

Beneficiadas com a 

Formação de Estoque 

2005 5 216 3 

2006 6 - 4 

2007 5 - 9 

5° Nível  



 

2008 16 465 10 

2009 10 219 8 

2010 16 427 7 

               Fonte: CONAB RN 

 
 

 Mesmo havendo uma discussão por parte dos entrevistados de que a implementação de 

determinado instrumento operacional do PAA estava associada muita vezes a escolha do 

gestor, deve-se observar também  a base condutora é a disponibilização de recursos (e estes 

mesmo escassos podem ser melhor distribuídos). Não se deve desprezar os mecanismos de 

intervenção estatal construídos pela CONAB e ratificados pelo Grupo Gestor do PAA, 

simplesmente porque não acham interessante ou porque para gerí-lo é mais dificultoso.  Isso 

traz à tona o que Flexor e Leite (2007) ratificam ao observar que no processo de 

implementação, as decisões se ajustam à realidade do processo (campo de aplicação do 

programa governamental).  

Quem deveria trazer para o foco central deveria ser a CONAB Matriz traçando metas 

claras para a CONAB RN e esta aos seus gestores e técnicos do PAA, mas não suportado por 

“achismos”. Sabatier e Mazmanian (1980) “partihadores” da lógica Top Down tentam 

explicar a implementação por três categorias analíticas, dentre elas a capacidade do estatuto 

(base normativa) para estruturar a implementação. Neste bojo, pode-se afirmar que todo o 

know how  estatutário do PAA é suficiente para possibilitar a implementação do programa 

governamental. Algumas ressalvas devem ser feitas quando se trata da ação em campo dos 

técnicos do PAA, uma vez que é necessário algumas adaptações, adequações e alinhamentos,  

dentro de uma discricionariedade gerida, como lembram Pressman e Wildavsky (1998).   

A ação da CONAB RN esta ainda nas mãos dos gestores imediatos, cujos eixos de 

ação não necessariamente são os mais importantes quando se coloca em evidência os 

objetivos do programa. Continuando a análise dos resultados dos instrumentos operacionais 

do PAA, ao se visualizar a presença do instrumento operacional Compra com Formação de 

Estoque, visualizado na Figura 28, apresentado no Mapa, os municípios pintados da cor 

goiaba  foram beneficiados entre 2003 e 2010.  

 

Figura 28 – Mapa dos municípios em que há agricultores beneficiados pelo PAA na CPR – Estoque 

(2003-2010) 

 



 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

Pode-se visualizar no mapa anterior que passado oito anos de atividades do Programa, 

poucos municípios foram beneficiados pelo instrumento operacional Compra com Formação 

de Estoque, cujo eixo central é a disponibilização de recurso financeiro às 

associações/cooperativas.  Essa devolução de recursos  pode ser feita em recursos ou em 

forma de produção agrícola (grão ou beneficiados). Este instrumento traz em sua essência a 

possibilidade dos agricultores empreenderem algo em seu universo rural, mas a CONAB RN, 

não o concebe desta forma, uma vez que o número de municípios e agricultores beneficiados 

é pequeno.  Assim, pode-se constar  no mapa anterior que os municípios em cor cinza são os 

que não foram atendidos ainda pelo instrumento operacional já citado. 

A cobertura do Programa de Aquisição de Alimentos passou a ser restringindo pela 

CONAB MATRIZ que exarou orientações no sentido de que a CONAB RN, apenas aceitasse 

projetos de doação simultânea de um único produto no mesmo município de até R$ 100 mil, 

com o valor máximo por município na ordem de R$ 600 mil. Isso, analisando 

documentalmente, foi uma forma que a macro gestão do PAA encontrou para aumentar a 

cobertura do PAA, o que acabou sendo seguido pela CONAB RN. Entretanto, existe a 

possibilidade de ultrapassar estes limites, desde que os técnicos da CONAB RN emitam um 

5° Nível  



 

parecer técnico para a Direção, explicitando e justificando. No entanto, averiguou-se que não 

há essa prática entre os gestores locais. Isso acaba por restringir grandes projetos que 

poderiam  beneficiar muitos agricultores familiares e pessoas com deficiência nutricional.  

Lester et al (1987) observa  a necessidade de no processo de implementação haver 

acordos explícitos ou implícitos entre os agentes públicos e os beneficiários de maneira que as 

interlocuções e interesses seja convergentes, considerando que a implementação pode ter sua 

concretude a partir dos respeitos às normas e ao desenho centrado na administração central. 

No caso da implementação do PAA no RN, percebe-se uma nítida convergência, pois de um 

lado os beneficiários buscam aprender a submeter projetos e de outros os técnicos do PAA  

buscam manter e ampliar o PAA como um meio de sobrevida da Estatal e da manutenção dos 

seus empregos (uma vez que todos são empregados públicos, ou seja, celetistas).  

Por outro lado, não há nenhum controle por parte da administração central do PAA na 

CONAB Matriz sobre as práticas dos técnicos do PAA, não tendo conhecimento dos padrões 

comportamentais e dos desejos e aspirações direta dos mesmos. Pode-se afirmar que nem a 

gestão local tem esse discernimento claramente definido como elemento de gestão comparada 

a de resultados e aperfeiçoamento da execução do PAA no RN (LESTER et al 1987).  

 

5.5) Subsistema gerencial - decisório e ambiente organizacional 

 

 O contexto econômico e político em que se encontrava a implementação do PAA foi e 

continua sendo favorável, pois desde 2003 (ano do nascimento do Programa Governamental 

no Governo Lula), tanto a agricultura familiar quanto a pobreza foram vistos como problemas 

públicos, carecendo sistematicamente de intervenções através de financiamento (e expansão 

de financiamento) e um reordenamento de diversas instituições de maneira a conjugar essas 

duas variáveis: o agricultor familiar e as pessoas que apresentam deficiência nutricional 

culminando com um contínuo e crescente investimento financeiro (VAN METER e VAN 

HORN, 1975).  

Dentro desta dimensão evidencia-se o que Subirats (1994) trata quando discute a 

implementação, pois a sua avaliação passa pelo estudo sistemático dos resultados e das 

práticas dos implementadores, de maneira a identificar o grau de “operatividade”. Para tal, 

deve-se discutir preliminarmente os resultados do Programa de Aquisição de Alimentos, e 

concomitantemente compreender as transformações que ocorrem na implementação e como 

estas afetam os resultados.  



 

Ao analisar o Quadro 44 confirma-se que sistematicamente o PAA vem recebendo 

recursos do Governo Federal em todo o País. No Rio Grande do Norte, não foi diferente, 

houve um crescimento de investimentos no PAA, com algumas instabilidades que 

diferentemente dos números nacionais foram crescentes continuamente. Diversos fatores 

podem ter causado esta instabilidade, desde a gestão da implementação, organização dos 

agricultores familiares e as condições climáticas no Rio Grande do Norte.  

 

                       Quadro 44 - Resultados do PAA Nacional e no RN 

 

Ano 
Total investido no 

Brasil (R$) 

Total investido no RN 

(R$) 

2003 81.541.207,00 2.678.754,24 

2004 107.185.826,00 2.788.206,25 

2005 112.791.660,00 795.101,61 

2006 200.954.580,00 1.667.704,43 

2007 228.352.967,00 1.581.287,29 

2008 272.490.388,00 5.291.039,59 

2009 363.381.941,00 6.060.655,70 

2010 379.735.466,00 11.703.256,32 

                                 Fonte: CONAB 

 

Ao analisar a capacidade organizativa e estrutural da CONAB RN para implementar a 

o PAA, confirma-se que a estatal em 2003 e 2004 foram os anos em que se estruturaram as 

Unidades Armazenadoras, como pode-se verificar na fala do Sujeito B “os armazéns aqui 

todim nenhum funcionava. Num tinha nenhum que tinha condições de funcionar. Todos eles 

teve que se gastar dinheiro pra botar pra funcionar porque estavam abandonados. Então a 

dificuldade foi isso.” O argumento do gestor não tem sustentação, pois das entrevistas 

depreende-se que as Unidades Armazenadoras e seus respectivos gestores são totalmente 

passivos na implementação propriamente dita do Programa até 2010,  não chegando a 

contribuir com a execução nos municípios em que estão localizadas.  A deficiência física não 

inabilita a proatividade da gestão do Programa.  

As entrevistas dos Sujeitos E, F e G trazem a tona uma característica importante 

quando se trata da coordenação dos instrumentos operacionais e sua adoção por parte dos 

técnicos do PAA no ato da execução, pois ficou evidenciado que não há, necessariamente, 

diretivas para estes, ou seja, o que se tem são atribuições específicas, cada um fazendo alguma 

atividade e não tendo todos a capacidade técnica de implementar o PAA (desde a prospecção 

do agricultor familiar até a entrega do alimento na instituição beneficiada com os alimentos). 

Isso decorre do próprio modelo de gestão adotado pela CONAB RN, cuja base, não passa pelo 



 

cruzamento entre as necessidades do mercado alvo da estatal e os instrumentos operacionais. 

Percebe-se que todo e qualquer recurso existente é encaminhado para um único instrumento 

operacional que é a compra com doação simultânea.  

Apesar de algumas dificuldades relatadas pelos técnicos do PAA na  sua 

implementação como ausência de materiais eletrônicos (notebooks e impressoras, que 

facilitariam a confecção dos projetos de doação simultânea por parte dos Técnicos, auxiliando 

as cooperativas/associações), a CONAB RN possui uma estrutura organizacional definida, 

composta por duas gerências e quatro setores, em seu regimento interno. A Gerência de 

Operações e de Suporte Estratégico (GEOSE) é composta pelo Setor de Operações de 

Programas Institucionais e Sociais de Abastecimento (SEOPI), que é responsável pela 

condução do PAA no Rio Grande do Norte. É neste setor  onde se tem o maior número de 

técnicos do quadro funcional. No entanto, percebe-se que este dialoga pouco com os gerentes 

das Unidades Armazenadoras quando o tema é o PAA. Isso se deve pelo fato do gestor maior 

da CONAB RN, não conseguir organizar as funções correlatas com as pessoas certas nos 

locais adequados, apesar de nas entrevistas terem surgido os argumentos por parte dos 

gestores que o quadro de servidores é insuficiente. 

 Através da análise documental das comunicações internas encaminhadas da CONAB 

(Matriz) à CONAB RN, podem ser feitas algumas ponderações. A primeira é a noção de 

relatório de gestão do PAA para alimentar o MDS (agente financiador), que demandava em 

2004 os números e resultados quantitativos da execução do Programa no Estado do RN e 

trazia em seu conteúdo uma demanda informacional sobre as atividades gerenciais que 

circundavam o PAA, possibilitando assim um acompanhamento do andamento das atividades 

(como visitas realizadas em assentamentos e comunidades rurais, materiais de divulgação e 

memória produzidos ou colecionados na Regional do Rio Grande do Norte, cópias de 

materiais de divulgação produzidos pela CONAB RN), já no segundo ano de operações do 

programa avaliado. 

 Vale lembrar que a CONAB implementou o Planejamento Estratégico (2005-2009), 

no entanto, como observa o Sujeito A “sua implementação foi suspensa, pelo Presidente 

Wagner Rossi, em agosto de 2007”. No referido Planejamento, de acordo com o Sujeito B 

ficou restrito à Matriz (CONAB) divergindo do Sujeito C que reafirma que o “referido 

planejamento foi benéfico, pois previa em sue nono objetivo Fortalecer a atuação no 

segmento da Agricultura Familiar” não chegou a ser sentido na CONAB RN, especialmente 

pelo fato de que nos oito anos analisados não havia metas claras por instrumento operacional, 

mas simplesmente, informavam a CONAB- Matriz a demanda de recursos. Essas formas 



 

diferentes de vislumbrar o planejamento pode ter afetado a implementação do PAA RN, uma 

vez que a CONAB MATRIZ demandava anualmente, como relata o Sujeito B.  

 

No início de cada ano a SUPAF (Superintendência da Agricultura Familiar) realiza 

consulta a todas as CONAB, no sentido de conhecer a demanda de recursos por 

modalidade (instrumento operacional) e fonte (MDA e MDS); A necessidade de 

orçamento é sinalizada pelas Regionais de acordo com a sua capacidade de execução 

e do montante de projetos em carteira. (Sujeito B). 

 

 Percebeu-se que a gestão local nos quatro anos (2003-2007) iniciais tinha um discurso 

que permeava a necessidade do planejamento, como pode ser identificar na fala do Sujeito D, 

a seguir. Entretanto isso não se materializava em ações mensuráveis. Provavelmente, por estar 

numa estrutura inicial e nem a CONAB Matriz tinha claramente definido como operar o PAA 

na lógica de objetivos/metas/indicadores.  

 

Se não há é pra existir. É pra TER! (gritou). Porque isso é importante. Nós tamos 

falando, tamos mexendo com recursos financeiros, então um planejamento, então 

isso, se não houve no passado acho que tem que existir, porque isso é é veja bem, se 

você faz aquele mapeamento que nós já conversamos aqui sobre o potencial agrícola 

da CONAB em termos d produção agrícola e a gente identifica onde nós vamos 

atuar e dentro do planejamento da companhia estratégico, dos convênios da CONAB 

com os mini/ com os órgão com o MDA, MDS né, que você já tá sabendo a 

disponibilização de recursos – Não, olhe tem recursos X é disponível  (qual é?) sua 

demanda? –Então se nós identificamos a DEMANDA (gritou) do Estado do Rio 

Grande do Norte em termos de compra direta, compra antecipada, projeto tal, 

projeto aquilo, então se nós temos isso bem afinado, nós temos que ter também um 

custo operacional. Quanto é? qual a equipe? quantos elementos, quantos técnicos 

nós vamos precisar? Que tipo de deslocamento. Deslocamento é só pra reunião? 

Antes na elaboração dos projetos que é durante e depois e a fiscalização desses 

projetos na execução. Isso tudo tem que ser planejado dentro desse projeto, pode ser 

até projeto dois (2), uma mais operacional sobre o custo da operação.  

 

 Deve-se ponderar que nas entrevistas um dos gestores mostrou-se receptivo à 

necessidade do planejamento do PAA no Estado do RN, mas mesmo estando no cargo de 

gestão não conseguiu convencer as instâncias superiores nesse direcionamento e nem suas 

equipes PAA local, pois até 2010, ainda inexistia um vetor de implementação que norteava o 

corpo técnico do PAA no Rio Grande do Norte. 

 

Eu acho que... que essa criação desses relatórios gerenciais, pra dar em tempo real 

essas informações que você citou agora como exemplo, eu acharia importantíssimo. 

Saber quantos municípios no estado tão acessando. Pra poder saber tem que ir lá e... 

contar um por um, sem brincadeira nenhuma. Contar na planilha quantos 

municípios. Quantos agricultores a gente tem ? seria mais criar esses mecanismos?, 

a gente tem metas que viessem da matriz como veio na semana passada. A semana 

passada quando a gente foi pra lá teve metas: Ó vocês vão ter que trabalhar setenta 

por cento (70%) com esse tipo de agricultor. Quarenta por cento (40%) tem que ser 

mulher. É tem que atingir tantos por cento aqui. Quilombola tem que atender 



 

quilombola. Aí sim, a gente já vem com uma coisa concreta pra trabalhar em cima 

no próximo ano. Senão fica muito solto! (Sujeito F). 

 

 Evidencia-se que a Direção Geral da CONAB responsável pelo PAA deixava diversos 

aspectos descentralizados, dando autonomia para a CONAB RN até produzir materiais 

informacionais sobre o PAA. No entanto, observa-se que a Estatal Potiguar não detinha e não 

detém essa competência (pessoal) para tal execução. A priore tais materiais deveriam ser 

padronizados e encaminhados a todos as representantes da CONAB nos Estados, uma vez que 

assim geraria uma identidade buscada à época pelo discurso dos gestores. Atentando ao que 

Elmore (1979) disserta ao abordar que a implementação se dá não no topo da administração, 

mas na localidade (denominado de backward), é factual no caso do PAA no Rio Grande do 

Norte. Entretanto, constata-se que há uma grande distância em nível de gestão e controle de 

quem está no topo do PAA e de quem está executando o programa no RN, afetando a 

execução dentro do acompanhamento dos objetivos institucionais.  

Havia certa centralização na execução do PAA, especialmente numa parte sensível, 

que são os preços dos produtos, como se  observa na fala do Sujeito F “Preço! Eu acho um 

absurdo a gente ter que mandar um projeto pra matriz só por causa de preço.” No início não 

se tinha normatizado como observou o Gestor (Sujeito E) “Não, é o seguinte, tinha tinha uma 

uma, era isso aí foi definido, não foi em norma, mas foi definido em termos de orientação, até 

em termos de comunicação mesmo que tinha que ir anexo uma pesquisa, num é, aí como na 

época a gente/ era muito pobre com relação a isso aí, num... era muito pouco parâmetro”. 

Isso acabava exigindo que a gestão passasse despercebendo em alguns aspectos na avaliação 

dos projetos (formação de preços justos) de doação simultânea, que a partir da análise 

documental de processos de 2010, ainda se detecta essa fragilidade, da não identificação de 

pesquisas ratificadoras, no caso de produtos beneficiados.  

Palumbo (1987) discute que os objetivos do programa governamental compreendidos 

pela abordagem Top Down  desconsideram os alvos na ponta da execução, espera-se que 

todos os executores locais cumpram a cartilha e o respeito aos objetivos macro. No entanto, o 

autor critica que isto é uma vertente sem sustentação, pois a execução do programa ocorre via 

uma rede multiorganizacional , e os que estão na ponta, no caso do PAA, executado pela 

CONAB RN, tem suas perspectivas e são os únicos legítimos para operacionalizar a 

implementação. Todavia estes não consideram todos os objetivos do PAA na sua prática 

implementadora, e sim a oportunidade do que aparece no bojo dos selecionados a serem 



 

beneficiados, ou seja, apareceu está enquadrado no PRONAF, e atendido pela CONAB RN, 

por meio dos instrumentos operacionais do Programa Governamental.   

A divulgação do PAA no Rio Grande do Norte é uma constante preocupação por parte 

dos gestores, pois como em 2003, era um programa desconhecido e necessitava ser 

evidenciado. Isso é feito (e continua sendo) através de visita dos técnicos para proferir 

palestras nos municípios e demais instituições ligadas ao meio rural. No entanto, tal 

comportamento desde o inicio do PAA no RN ainda se mostra muito tímido e relativo, vez 

que não se constata nas entrevistas com os gestores e técnicos da CONAB RN a característica 

da pro atividade nessa buscar por disseminar o PAA no Estado, ou ações integradoras que 

coloquem no bojo da gestão a publicização como um pilar da implementação do programa 

governamental.  

Confirma-se através das análises documentais das comunicações internas que a 

CONAB – Matriz se preocupava em encaminhar a CONAB RN as orientações gerais 

emanadas do Grupo Gestor do PAA, de maneira a atender a determinação do órgão gestor 

máximo. Concomitantemente, observa-se não ser uma prática dos técnicos e nem da maioria 

dos gestores em acompanhar as Resoluções do Grupo Gestor do PAA, como pode ser 

visualizado nas falas a seguir, 

 

Olha, não/eu não, agora vejo muita informação, eu no meu caso procuro sempre ver 

os normativos e ficar lendo sempre as notícias do programa através até do site 

mesmo da CONAB (Sujeito N). 

 

Bom, é você sabe que eu fui gerente quase vinte (20) anos de unidade armazenadora 

e... eu tinha uma gestão participativa, num é o caso aqui, que aqui é também 

participativo, mas todas as decisões partiam de reuniões com a equipe de trabalho, 

desde o ASG, do vigilante até eu que era o gerente. E na verdade eu tenho cobrado 

isso da nossa, do nosso encarregado é que tenhamos uma reunião pra (ininteligível) 

pra ser pelo menos semanal, quinzenal no máximo (Sujeito L). 

 

Quando tem realmente essas é... quando chega uma portaria, quando chega alguma 

coisa no sentido de mudanças sempre o encarregado comunica pra gente. Eu tenho 

reclamado com/ inclusive, não com o encarregado, mas de outras pessoas, colegas 

nossos que às vezes viaja, sabe de uma coisa e outra e não chega dizendo. Quando a 

gente faz uma viagem a primeira coisa que tem que fazer (batendo na mão para 

enfatizar) no meu ponto de vista é chegar, juntar a equipe e dizer: Olha gente, 

aconteceu isso, isso e isso e nós devemos ir por aqui, ou, por ali. Eu acho que é isso 

aí. Como também tem outro fator muito importante também é que quando a gente 

vai viajar, vai viajar chegar aos nossos gestores e dizer: Olha eu tô indo pra Região 

X, Região Y, então vocês têm alguma coisa pra gente? Tem alguma novidade? 

Chegou alguma novidade? Sempre que eu posso faço isso (Sujeito L). 

 

Não, não. Aí a gente, o pessoal da sala, geralmente vê todas as coisas que acontece 

porque inclusive, geralmente vem por e-mail da gente, geralmente há discussão. 

Nova versão saiu do PAA! A gente é obrigado por que num tem como né (Sujeito 

P). 



 

 

 Analisando as Resoluções do Grupo Gestor do PAA, observa-se uma preocupação 

constante na atualização dos preços de referências dos produtos agrícolas por Estado, 

registrando que mais da metade das resoluções baixadas tratam de atualizações de preços dos 

produtos da agricultura familiar e por instrumento operacional do Programa. Esses preços são 

alimentados através de pesquisas regionais pela CONAB que através da emissão de notas 

técnicas, propõe os realinhamentos dos preços ao longo dos anos. Os referidos preços são 

basilares para a CONAB RN (e todos os demais agentes executores) implementar o PAA, seja 

na execução do instrumento Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF), ou do Compra 

com Doação Simultânea (gerando a CPR – doação) ou dos demais instrumentos. 

 Em face de especificidades regionais a Direção da CONAB, autoriza alteração de 

preço, se a CONAB RN (por meio dos técnicos do PAA) fizer uma nota técnica 

especificando, ou seja, há flexibilidade para operar os instrumentos. No entanto, nas 

entrevistas constatou um desencontro de informações entre os técnicos sobre a compreensão 

de como os preços são formatados, especialmente nos projetos de doação simultânea, uma vez 

que é possível as cooperativas/associações apresentarem projetos de produtos beneficiados.  

Isso se ratifica nas falas dos Sujeitos da pesquisa abaixo transcritas.  

 

Isso, isso é também é preocupante porque requer uma análise, às vezes você tá 

executando um projeto uma instituição tá praticando preço aqui e... logo em seguida 

tem outro executando com um preço diferente do mesmo produto. (ininteligível) que 

é sazonalidade, o produto da sua região é outro tem que ter preço de referência do 

banco de dados do CEASA, do teu/ das feira livre do teu município e do banco de 

dados da matriz do nosso (título?), mas tem realmente uns preços de referência 

firmado aí do PAA, mas tem essas distorções  (Sujeito N). 

 

O que eu percebi é que isso até parece que foi tratado com orientação aí da matriz 

que é feito junto... a orientação do PAA é que na região a associação fizesse uma 

pesquisa de preço. Muitas vezes se usa a CONAB mais próxima daquela região pra 

também mandar uma referência de preços e... se usa também o as informações aí da 

CEASA como referência. Eu aqui em Natal não percebi ainda com muita clareza 

quais são os preços, porque eu já vi colegas aqui pesquisando no varejo, que não é a 

referência, porque lá tem impostos e embalagem, custo de embalagem. Que muitas 

vezes o produto de agricultura familiar ele vai em caixote então... ele é entregue in 

natura então ele num tem embalagem, num tem/ num tá tendo imposto porque o 

programa do PAA é isento de ICMS, então eu vejo o pessoal dando um preço meio 

cheio com esses/ colocando esses fatores dentro aqui. Eu não percebi com clareza 

aqui qual é a fonte real de preço (Sujeito J). 

 

Pesquisa, essa pesquisa quem faz é o SEGEO (setor dentro da CONAB/RN), você 

entrevistou alguém do SEGEO (Sujeito M). 

A composição de preço ela é feita é/nós temos um/ não só aqui no estado, mas a 

matriz ela acompanha esses preços, certo, por exemplo, é da seguinte forma, a gente 

faz um projeto aqui de macaxeira, né, e a gente coloca o preço de dois reais (R$ 

2,00), só que o preço no mercado é um real (R$ 1,00). Se a gente passar lá pra 



 

matriz ela diz olha, eu tô vendo aqui ó, o estado aqui o preço é um real (R$ 1,00. 

(Sujeito N).  

Num sei se tem uma pesquisa... eu num sei se há pesquisa ou se o/ Brasília também 

lá em cima, uma coisa assim (Sujeito I) 

  

 

 A partir da análise documental das Resoluções do Grupo Gestor do PAA, os preços 

dos produtos agrícolas, estão claramente definidos, bem como orienta como deve ser feito 

para analisar se os preços dos produtos do tipo beneficiados (adotados pelas 

associações/cooperativas de agricultores que propõem projeto de doação simultânea) são os 

mais justos de forma a não supervalorizá-lo ou desregular o mercado do qual ele é originário. 

Conforme pode se ver a seguir, no caso de doações o agente executor do PAA (no caso em 

tela a CONAB RN) deve analisar os seguintes aspectos (Conforme Resolução n° 39/2010 do 

Grupo Gestor): 

 

I - para grãos, a média estadual dos preços recebidos pelos produtores nos últimos 36 (trinta e 

seis) meses, descartados os três maiores e os três menores preços, corrigidos pelo Índice de 

Preços por Atacado - IPA - Disponibilidade Interna; 

II - para hortigranjeiros com preços cotados nas Ceasas, a média dos preços praticados no 

mercado atacadista nos últimos três anos, referentes ao período da safra, corrigidos pelo IPA – 

Disponibilidade Interna; 

III - para produtos beneficiados, processados ou industrializados, os preços médios vigentes 

no mercado atacadista local ou, na sua impossibilidade, no mercado atacadista regional, 

apurados em pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. (Na 

impossibilidade de disponibilização, pela CONAB, dos preços de referência para o produto ou 

para a região, estes serão definidos a partir de pesquisa, devidamente documentada, de preços 

pagos aos agricultores familiares por três mercados varejistas locais) 

 Durante as entrevistas os sujeitos informaram que a pesquisa de preço era feita pelo 

SEGEO (Setor da CONAB RN que trata de estoque estratégico e escoamento de produção) e 

esta era a base para decidir se o valor do produto apresentado pela cooperativa/associação era 

aceitável nos projetos de doação simultânea. Conforme pode se identificar na fala do Sujeito J 

a seguir, há diversas formas de avaliar o preço proposto pelos beneficiários.  

 
Deveria ter pesquisa de preço eu não sei aqui quais são as bases, porque eu já vi o 

SEGEO fornecendo pra o SEOPI (Setor responsável pela implementação do PAA) 

uma referência de preço, mas eu já vi também o pessoal pegando na CEASA e eu já 

vi o pessoal ligando pra (Unidade Armazenadora) pedindo pra o pessoal fazer uma 

pesquisa de um produto determinado. 



 

 

 Alguns preços são fechados por safra ou atualizados por meio das Resoluções do 

Grupo Gestor do PAA, ouvida a CONAB, como agente técnico. No entanto, se percebeu após 

análise de alguns processos administrativos (projetos de doação simultânea executados em 

2010 com produtos beneficiados) que não consta nenhuma pesquisa validando o preço 

proposto pela associação/cooperativa (e está é uma determinação da CONAB MATRIZ), ou 

seja, não se sabe se o preço é o ideal, pode até ser o real, mas está no empirismo dos técnicos 

e gestores que avaliam os projetos de doação e encaminham para a Matriz homologar, 

aguardando a liberação dos recursos para a execução do instrumento operacional.  Em 

observância as falas do Sujeito H, identificam-se as dificuldades nesta composição de preços, 

chegando a explicitar a fuga e o desrespeito à norma que rege o PAA.  

 

Tem o histórico de preços e é como é feito lá na Bahia ou você procura fazer uma 

pesquisa no local do projeto, Ceasa e atacado aqui na região da CONAB RN. Mas 

isso nunca foi feito, né, antigamente é que a gente tinha no período de 2006, 2007, 

eu diria até 2008, meados de 2008 que o gerente ele tinha esse papel que eu achava 

assim interessante (Sujeito H).  

 

Então assim o que deveria fazer, o SEGEO poderia fazer muito bem até porque tem 

pessoal bastante pra isso e com tempo disponível pra isso. Eu diria que o SEOPI 

num tem tempo pra isso, né, mas o SEGEO sim tem. Mas isso aí demandaria 

também o que, demandaria telefonemas, no mínimo telefonemas, no máximo 

mandar o técnico ao local. E aí já dificulta mais, né. Mas eu penso que se a gente 

seguisse o normativo seria muito simples (Sujeito H).  

 

 É salutar destacar que os processos de doação simultânea analisados, possuem a 

autorização do Diretor da área responsável pelo PAA da CONAB, sem uma análise mais 

criteriosa de sua equipe em Brasília. Mesmo que conste nos sistemas de informação da 

CONAB que os preços dos projetos a serem pagos pela CONAB RN estão dentro dos limites 

permitidos nas normas, isso deveria constar nos autos do processo, tanto para controle social, 

como para os órgãos de controle externo da administração pública.  Na  visão de Lester et al 

(1987) o controle por quem tomar as macro decisões de um programa governamental não 

estão no núcleo central do poder estatal, mas sim dissolvidos no pessoal de campo. Observa-

se o cuidado disso no contexto da execução pela CONAB RN, pois a descentralização 

excessiva pode fazer com que os objetivos do PAA se descaracterizem em sua essência.  

 Outra dificuldade não relatada nas entrevistas, mas confirmada na analise documental, 

diz respeito à necessidade da execução de projetos de doação simultânea de produtos 

beneficiados. Os proponentes devem apresentar descritivamente os custos do beneficiamento 

de forma a dar a CONAB RN (e seus técnicos e gestores) elementos para avaliação do preço e 

algumas vezes isso passa despercebido deixando mais uma vez a discussão sobre a real 



 

estrutura dos preços e se há convergência com as finalidades institucionais do PAA.  

Nakamura e Smallwood (1980) observam que deve haver uma interface na implementação de 

maneira a gerar uma situação de controle para acompanhar a execução, entretanto, isto não é 

verificando a gestão do processo de implementação do programa no RN. 

 Em se tratando de mecanismos de coordenação do PAA no RN, registra-se que como 

os cargos de gestão são comissionados, houvera cinco mudanças nos cargos da área 

operacional, durante os oito anos de execução. Entre 2003 e 2007 o SEOPI, (Setor 

responsável pela execução do PAA) subordinado regimentalmente à GEOSE (Gerência de 

Suporte Estratégico) conseguiu concatenar a equipe de técnicos para a implementação do 

Programa. Em entrevista, o Gestor (Sujeito D) enfatizou que “até 2007 o Estado do RN não 

estava mapeado”, ou seja, não sabia objetivamente para onde ir, qualquer município poderia 

ser alvo do Programa. Entre 2008 e 2009, o SEOPI passou por uma nova Gestão, esta 

dificultosa, pois o grupo de técnicos não concebeu a entrada do novo Gestor, por motivos, não 

identificados.  Registra-se uma das dificuldades na fala do Sujeito F (gestor),  

 

 

E uma coisa que eu sinto muito deficiência é diálogo entre gestores, tipo 

superintendência, gerência, setor e técnicos que trabalham com PAA. Pra gente 

traçar metas concretas né. Ó, pela vivência de vocês, qual região a gente precisa ter 

uma maior atenção? Isso não é levado em consideração ainda 

 

 De 2009 a 2010, o SEOPI passou a ter um novo gestor, este trouxe uma forma 

diferente de coordenar a implementação (atividades junto aos técnicos, mas não o foco da 

ação do programa), pois houve uma desconcentração de funções que até então estava em dois 

técnicos (estes eram os que estavam em campo, viajando e recebendo diárias para executar a 

prospecção de projetos de formação de estoque, compra direta da agricultura familiar e 

compra com doação simultânea, orientar agricultores etc), os demais ficavam na parte 

administrativa do PAA. A lógica da centralização e concentração de atividades mudou junto 

aos técnicos do PAA, conforme pode ser identificado na fala do Sujeito F,  

 

Hoje a análise do projeto de doação simultânea é feita por dois ou três/todo mundo 

do SEOPI hoje sabe analisar um projeto e verificar as pendências. Antigamente a 

gente sentia dificuldade que era na mão de uma ou duas pessoas e não existia, vamos 

dizer, aquela que nem todo mundo sabia. Hoje não, hoje todo mundo sabe, foi criado 

um chec klist, todo mundo tem acesso a uma pasta no servidor, todo mundo tem 

acesso a pasta do SEOPI, todo mundo tá inteirado nesse sentido de analisar projetos 

(Sujeito F) 

 

Para se ter uma idéia da mudança na gestão do PAA, após análise das prestações de 

contas oriundas das viagens dos técnicos do PAA no ano de 2009, foi constatada a realização 



 

de 53 viagens (371 diárias pagas aos técnicos) e 2010 foram feitas 109 viagens (171 diárias) 

de técnicos para atividades que envolvem o PAA. Isso diluindo entre 6 técnicos, situação 

diferente dos anos iniciais do PAA (2003-2008) em que as viagens se concentravam na 

maioria das vezes em apenas dois técnicos. Trata-se de dois momentos de gestão local do 

PAA,  que não houve mudança de gestão em nível nacional.  

 Analisando os resultados do PAA no RN e os números de viagens/diárias pagas aos 

técnicos nos anos de 2009/2010, pode-se observar que com a ampliação do número de viagens 

(em 2010 viajou-se o dobro do ano 2009) e uma permanência menor de dias em campo, houve 

uma evolução no número de beneficiários, de projetos submetidos de doação simultânea e 

executados e, por fim, um aumento no número de associações/cooperativas que participaram 

do PAA no RN.  

 Nesta perspectiva em desatendimento ao que os autores Nakamura e Smallwood 

(1980) observam, os mecanismos de cobrança de controle de resultados inexistem na CONAB 

RN, especialmente dentro da perspectiva gestionária do processo de implementação. Isto se 

constata na gestão do PAA localmente, bem como junto aos beneficiários proponentes dos 

projetos de doação de alimentos, bem como ao não considerar os demais instrumentos 

operacionais como objetos de intervenção da ação governamental e sim preferir uns e preterir 

outros sem embasamento técnico sustentável. Nesta perspectiva, Van Meter e Van Horn 

(1975) afirmam que o desempenho da política depende da gestão dos controles. Quando estes 

são incipientes, as mudanças no status quo, ou seja, na realidade do campo (vida dos 

agricultores familiares) e das instituições beneficiadas com alimentos se tornam temerárias.  

Esta dimensão teórica, ainda deve ser discutida a competência dos gestores no 

universo do PAA no que diz respeito à capacidade de desenhar e intervir através de decisões, 

estilo de gestão (centralizada e descentralizada), adequação da estrutura organizacional no 

desenvolvimento do programa governamental avaliado. A priori os gestores diretos do PAA 

são o Gerente de Operações e o Encarregado do Setor SEOPI. Todos que passaram pela 

gestão eram da área operacional, ou seja, conheciam, ou deveriam conhecer os programas 

governamentais executados pela CONAB RN, dentre eles o PAA.   

Todos possuíam a graduação como grau de instrução e em sua maioria, 90%, dos 

gestores locais tem mais de 28 anos de atividades da Campanha Nacional de Abastecimento 

(CONAB) no RN. As relações interpessoais na área operacional são saudáveis e geradoras de 

um clima organizacional favorável à produção laboral. Percebe-se que os técnicos se 

relacionam com os seus gestores mediatos e imediatos de forma horizontal, apesar de haver 



 

em alguns gestores comportamentos de autoritarismo quando se tratava da implementação do 

PAA. O Sujeito O, sugere um novo foco de gestão, a saber, 

 

Que é aquela forma de administrar com autoridade né, a questão autocrática isso já é 

ultrapassado, é modelo que não existe, então tá fadado a realmente às críticas, a ter 

problema futuro com a instituição. Então se você não usar um modelo democrático e 

eficaz pra o desenvolvimento dos interesses da empresa, num é do meu interesse, 

dos interesses da empresa. 

 

Organizacionalmente as Unidades Armazenadoras deveriam auxiliar na 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos, pois cada uma possui um gestor. 

Entretanto, algumas dificuldades têm sido continuamente detectadas e não sanadas. Veja na 

sala do Sujeito J, a seguir: 

 

Elas (Unidades Armazenadoras) têm grande papel no PAA embora você vê que o 

gerente se exime totalmente das ações do PAA, mas a superintendência obrigou eles 

né, no meio do ano passado a eles faturarem as notas de doações e e... de doações na 

verdade, que no programa do PAA eles num têm papel nenhum (Sujeito J) 

 

 O sujeito F, avança e relata que “Infelizmente a maioria dos nossos gerentes são, a 

maioria não, vou tirar só um, nossos gerentes de unidades são incapazes de serem gestores 

das unidades quanto mais dá um apoio no PAA”. A importância das Unidades na 

implementação do Programa avaliado daria um suporte assertivo, pois se elas funcionassem 

como deveriam, evitaria, por exemplo, gasto com diárias para técnicos se deslocarem aos 

municípios onde essas Unidades estão afixadas a tratar do PAA. Ação essa que poderia ser 

conduzida pelo gestor da Unidade. Os Sujeitos entrevistados  O e D  descrevem a importância 

e o limite da gestão da Unidade Armazenadora. 

 

Então chega vai te dar essa carta branca, você chega em um município hoje 

geralmente (nossas unidades?) tão centradas em cidades pólo, tem toda uma 

estrutura boa de parceria financeira, de comunicação dentro das rádios, você pode 

disseminar essas informações, qual é a atuação da companhia, colocar sempre a 

disposição do serviço público. Então você tem condição de fazer uma extensão, não 

sobrecarregaria a superintendência e a unidade ficaria com metas, realmente como 

você colocou (Sujeito O).  

a gente tinha preocupação de que ali existia uma representação da CONAB, então a 

gente procurava o gerente da unidade se envolvesse o máximo possível dos 

programas da CONAB com a comunidade e com a sociedade da região. Ou seja o 

gerente tinha que ir pra uma emissora de rádio participar de um programa, dar uma 

entrevista, ir pra reunião de um Conselho, ir a reunião na prefeitura, havia reunião 

com os órgãos, sindicatos locais, discutiam o PAA, essa é a função de um gerente de 

uma unidade da CONAB certo, mas não faziam por que... primeiro eles não estavam 

capacitados pra isso né, mas a gente batia muito nisso eu eu sou um dos que tive 

muito problema. Problema assim de discussão, eu dizia:  Meu amigo,você é o 

gerente! Você tem que tá sabendo. E outra coisa você é a pessoa pra tá ligada, 



 

recebe visita dos produtores rurais na sua comunidade é diferente da CONAB aqui 

em Natal que TEM QUE IR (gritou), se deslocar pra unidade produtora (Sujeito D). 

 

 Percebe-se também que há uma falta de cobrança por parte do Gestor da 

Superintendência da CONAB RN às Unidades Armazenadoras no tocando ao PAA. Os 

armazéns se apresentam como apenas um local de depósito de produtos comprados pelo 

Programa de Aquisição de Alimentos e demais programas governamentais implementados 

pela CONAB RN.  Conforme fala dos entrevistados,  aproximadamente 90% das operações da 

Estatal estão relacionadas com o PAA, ou seja, é o foco principal da ação governamental.   

 Em analisando o programa de aquisição de alimentos na lógica de cima para baixo, 

percebe-se que a característica da estrutura organizacional, especificamente, das Unidades 

Armazenadoras da CONAB RN não estavam e, nem estão, preparadas para auxiliar na 

implementação do PAA. Isso deveria ser observado pelo núcleo central da gestão do 

programa governamental avaliado, pois esta disposição organizacional deficiente interfere 

sensivelmente na implementação do PAA (VAN METER e VAN HORN, 1975). 

 Os conflitos existentes em nível de CONAB RN permeiam mais a busca pelas funções 

gratificadas de gestão, uma vez que, não é adotada a meritocracia como mecanismo para estar 

na gestão e sim outros aspectos, externos à Companhia. Como relata o Sujeito C “Cargos né, 

porque aí tem casos em que as condições são maiores do que os salários, e as pessoas (riu) 

todas pensam nesses cargos, quando não os tem então se revoltam.”  

Isso não diretamente tem afetado a implementação do PAA, no entanto, percebe-se 

que de alguma forma, nos anos considerados por esta pesquisa avaliativa, as relações entre os 

servidores com ou sem cargo de confiança tem ficado a margem quando o assunto é PAA. 

Contudo, falta um modelo de gestão direcionado, meritocrático e com foco nos objetivos do 

programa governamental. Apesar de se identificar por parte de alguns entrevistados que 

alguns não se dedicam como deveriam, a execução do PAA não pára, apenas fica debilitada.  

Discutindo a implementação a partir da lógica de Contandriopoulos et al. (1997) a 

dimensão organizacional está associada à cobertura, acessibilidade e continuidade da 

intervenção governamental. Dentro deste contexto, na Gestão da CONAB a frente do PAA, 

percebe-se a continuidade como uma vertente. No entanto, o acesso e a cobertura quando 

tratando o Rio Grande do Norte, pode-se ratificar a ineficácia da Estatal.  

Faria (2007) evidencia que a pesquisa de avaliação de implementação busca fazer o 

acompanhamento, observar e testar o desempenho do programa governamental para aprimorá-

lo. Percebe-se que o desempenho do PAA vem sendo satisfatório quando se trata dos 



 

resultados numéricos, mas não das relações entre os perfis de beneficiários e os objetivos 

institucionais reais do programa. Isso se ratifica melhor quando se coloca em discussão a 

adoção de instrumentos operacionais do programa disponíveis pelo Grupo Gestor e não 

adotadas em sua integralidade pela gestão local da CONAB RN.  

Dentro do subsistema gerencial ainda deve ser discutido a questão levantada por 

Sabatier (1986) ao tratar que a implementação deve ser analisada pelo componente cognitivo 

dos agentes formuladores e o componente competência dos que implementam, por meio do 

poder dado (leia-se estrutura e legalidade). No entanto, o foco é o segundo componente, uma 

vez que esta Tese considera a implementação como momento após a delegação de poderes e 

definição dos executores. O ponto principal é que, analisada as entrevistas e os documentos, 

pode-se afirmar que a CONAB Matriz não dá a competência necessária para a execução do 

PAA, por meio da CONAB RN, tanto estruturalmente como em conceitos ligados à gestão do 

programa propriamente dito.  

A implementação do PAA pela CONAB RN acompanhou uma lógica apresentada por 

Berman (1980) em que descreve que a mudança é incremental, a tecnologia é certa e o meio 

ambiente é estável. Com isto se percebe um baixo grau de conflitos na implementação do 

PAA. Espera-se que o plano de execução exarado da CONAB Matriz seja executado em sua 

totalidade para atender o agente financiador, mas não na preocupação com a efetividade dos 

instrumentos operacionais e o atendimento dos objetivos institucionais do Programa de 

Aquisição de Alimentos com suas especificidades em cada Estado da Federação, pelo menos 

não no caso em estudo.   

 

5.6) Processo de divulgação e informação 

 

 Avaliar o processo de divulgação e informação refere-se a compreender como a 

CONAB RN vem conduzindo as ações relacionadas à publicização do PAA no Estado do RN 

nos meios de comunicações identificando a qualidade das mensagens. Não obstante, será 

ampliada a discussão e colocando a relação de comunicação do agente executor com os 

beneficiários.  

 Sabe-se que o perfil do agricultor familiar é carregado de dificuldades quanto à 

comunicação (acesso, tipo de linguagem, grau de instrução etc), daí a necessidade de adequar 

a linguagem dos técnicos do PAA quando da apresentação do PAA, numa perspectiva de 

deixar claro os objetivos do programa governamental e como os mesmos poderão ser 

beneficiados.  



 

Fazendo ainda uma discussão sobre os meios de comunicação adotados na 

implementação do PAA, identificou-se que os técnicos do PAA disponibilizam seus celulares 

pessoais para os contatos, o que acaba centralizando as informações de orientações sobre o 

programa, pois quando o agricultor entra em contato com a CONAB RN, esse personaliza o 

Programa Governamental ao técnico e não diretamente à CONAB, fragilizando o poder de 

controle e acompanhamento da gestão local.  

Conforme relatados nas entrevistas, uma dificuldade na visão dos gestores é que os 

agricultores familiares quando entram em contato com a CONAB sempre buscam  

diretamente o gestor para esclarecer dúvidas, ou sanar dificuldades que norteiam o PAA. 

Contudo, essa função poderia ser exercida por qualquer técnico do PAA que tenha 

conhecimento sobre as normas e procedimentos na estrutura interna da Estatal, agilizando os 

processos. Isso acaba sobrecarregando os gestores, que deveriam estar melhor pensando a 

implementação do Programa no Estado.  

O processo de divulgação do PAA no Rio Grande do Norte ocorre de duas formas: a 

primeiramente através de palestras, que acontecem em eventos nos municípios, onde os 

técnicos proferem falas de sensibilização e deixam os agricultores cientes da existência do 

Programa de Aquisição de Alimentos e dos instrumentos operacionais existentes, conforme 

relatou o Técnico (Sujeito E),  

 

A gente todo mês mandava pra matriz... atividades operacionais que era participação 

em palestras, cursos, minicursos, eventos, reuniões, simpósio papapá (Sujeito E). 

 

 

 A segunda forma de divulgação é quando a CONAB RN é convidada a participar de 

reuniões que envolvem órgãos da agricultura, prefeituras e eventos . Mas ainda deve ser feita 

uma reflexão, pois como descreveu um dos técnicos entrevistados “Nós temos uma palestra 

mais ou menos organizada”, o mesmo Sujeito avança e relata que essa forma de comunicação 

ainda é muito desorganizada, 

 

É muito sem planejamento, é muito sem planejamento. É muito... improvisado, de 

improviso. Tem uma associação que vem aqui nos procura, aí a gente vai lá faz a 

palestra e começa uma relação (Sujeito P). 

 

 Se o PAA já está em implementação há oito anos, o uso da palestra deveria ser 

uniformizada e atualizada constantemente pelo setor responsável pela execução do Programa. 

Essa não padronização, pode causar idiossincrasias por parte dos agricultores familiares, pois 

podem conceber o conteúdo das mensagens de forma diferente do que se espera que seja feito 



 

pelos técnicos do PAA e, como consequência, dificultar, a priori, um contato com a CONAB 

RN e avançar na perspectiva de participar de algum dos instrumentos operacionais do 

programa avaliado. 

 Quando os agricultores decidem impetrar projetos de doação simultânea se valem do 

sistema de informação denominado de PAAnet.  Percebe-se que neste sistema que  a estrutura 

informacional é falha, uma vez que inexistem os contatos das instituições governamentais e 

não governamentais recebedoras dos alimentos, dificultando assim qualquer forma de 

comunicação formal da CONAB RN para com esses beneficiários. Isso acarreta uma 

disfunção no gerenciamento do PAA no Rio Grande do Norte que é a dificuldade de 

monitorar se as entregas estão sendo realizadas corretamente no período acertado no Projeto e 

na qualidade pré-determinada, evitando assim gastos com fiscalizações in loco.   

Conforme relatou o Sujeito H, “a primeira versão do PAAnet era mais completa, 

tínhamos os contatos dos beneficiários finais, só que as associações/cooperativas achavam 

muito burocrático”. Isso fez com que a CONAB fosse alterando a configuração do sistema, 

até a versão de ano 2010, que agilizou para a participação, minimizando o grau de exigência 

de informações, mas dificultou o monitoramento por parte da gestão do Programa 

Governamental avaliado.  

As comunicações que circulam a gestão do PAA são as comunicações internas entre a 

CONAB MATRIZ e CONAB RN, que nos anos analisados foram emitidos mais de 100 cem 

documentos (comunicações), que em sua maioria são orientações sobre mudanças no PAA 

(oriundas do Grupo Gestor do PAA ou emanadas da Direção responsável pelo PAA 

Nacionalmente) e solicitação de informações para alimentar os agentes financiados dos 

resultados do Programa, tendo em vista, as exigências nos convênios assinados.  

  Discutindo a questão do acesso às informações inerentes ao PAA, a CONAB 

disponibiliza em sua Home Page um espaço em que detalha todas as informações. 

Simultaneamente a CONAB RN dispõe em diversos municípios do Estado as Unidades 

Armazenadoras, situadas nas cidades de Mossoró, Assu, Currais Novos, Natal e Caicó onde o 

agricultor familiar pode se dirigir fisicamente para conhecer o PAA, tirar suas dúvidas e ser 

orientar na confecção de projetos de doação simultânea dentre outras possibilidades, como 

pode ser visualizado Figura 29, em que se apresenta, na cor azul os municípios onde a 

CONAB RN tem Unidade Armazenadora instalada.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Mapa dos municípios em que existem Unidades Armazenadora da CONAB RN 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

 Entretanto, há uma dificuldade relatada por muitos dos entrevistados, quando se fala 

da capacidade de comunicação dos gestores destas Unidades Armazenadores, que por 

contingências históricas apresentam dificuldades, conforme relatam, respectivamente, os 

Sujeitos F e B abaixo, 

 

Mas rapaz era pra ter (ininteligível) que tivesse conhecimento do PAA nas unidades. 

Esses gerentes já foram capacitados, já vieram até aqui a Natal, a gente já passou, 



 

mostrou a cada um o que é o PAA, é... como é que preenche a planilha tudinho, eu 

fiz esse treinamento com eles, isso em dois mil e nove (2009). 

 

Nós não temos pessoas suficientes pra uma operação maior do que a que a gente já 

faz e nem temos pessoas qualificadas pra essas operações. Principalmente nas 

unidades armazenadoras que é onde se dá grande parte da operação, da execução do 

PAA 

  

Assim, há uma limitação de comunicação nas Unidades Armazenadoras que compõem 

o campo de ação da CONAB RN. Avançando ainda mais, percebe-se que existe uma 

assessoria de imprensa local, cujo serviço é coordenado por um estagiário, que tem o objetivo 

de se relacionar com os mais diversos públicos na busca de divulgar a CONAB RN, seus 

programas governamentais, inclusive o PAA. No entanto, constatou-se que esse profissional 

não é utilizado numa lógica que dê suporte à ampliação do PAA, vez que este não busca 

caminhos para aumentar o raio de divulgação do programa, especialmente por meio das rádios 

rurais ou comunitárias nos municípios do interior do Estado do RN. Isso não foi pensando por 

nenhum dos gestores, conforme pode ser constatado na fala do Sujeito C “é nem havíamos 

pensado nisso ainda”.  Para visualizar as possibilidades pedidas pela Gestão local, em 

consulta ao Ministério das Comunicações, existem 47 Estações de Rádios Comerciais,  4 

rádios educativos, 145 rádios comunitárias. Em havendo interações com esta emissoras abriria 

espaços para divulgação sem pagamento por parte da CONAB RN e por consequência 

ampliaria o grau de conhecimento do PAA  (BRASIL, 2102). 

Edward (1987) explica a implementação dos programas governamentais a partir de 

uma conjugação das variáveis: comunicação, recursos, disposição e estrutura burocrática, 

estando todos concatenados com o núcleo central do governo, ou seja, compreendendo o 

modelo Top Down da implementação. Observa-se que no caso em tela as fragilidades das 

ações comunicativas e intermitência na disponibilização de recursos, vem afetando o 

desempenho do PAA no RN.  

 Pedone (1986) trata que a avaliação da política pública busca identificar os fatores 

convergentes para sua plena operacionalidade, e observa que as variáveis até aqui exploradas 

não convergem em sua totalidade para a implementação do Programa de Aquisição de 

Alimentos, principalmente no que tange às relações institucionais e a comunicação entre os 

atores implementadores e  o que são alvo da ação governamental.   

 Um dos poucos envolvidos no processo de implementação do PAA é a mídia, pois 

conforme observa Silva (2001) é um envolvido importante, pois dá visibilidade e isso 

garantiria ao programa governamental mais controle por parte da sociedade e 

concomitantemente uma maior disposição informacional para os beneficiários, aumentando 



 

assim a possibilidade de participação, apesar de que não se identificar essa relação no Caso 

em estudo, e os relacionamentos existentes com as mídias são fragilizadas, pela não 

sistematização e pela falta de foco e gestão.  

Não houve nenhuma matéria em televisão fechada ou aberta cujo foco fosse o PAA, o 

que se tem, an passan é o aparecimento de algum técnico da CONAB RN tratando de safra de 

grão nos Jornais Locais, mas, dificilmente sobre o PAA. A  desarticulação existe, e poderia 

ser algo planejado, mapeando todas as rádios existentes, interagindo e agendando a visita de 

técnicos para atividades de campo e neste instante propagar o PAA, suas finalidades e 

objetivos e explicar como se dá a participação do agricultor familiar.  Outra fragilidade é a 

ausência de material de comunicação para as ações de campo, como alguns técnicos relataram 

não tem folders e às vezes no campo, não tem o que deixar com o agricultor familiar, 

dificultando a compreensão mais acurada dos mesmos sobre o programa.  

Outro meio que as associações/cooperativas e instituições governamentais e não 

governamentais se utilizam para interagir com a CONAB RN é por meio de Ofício, 

especialmente quando demandam doações de alimentos. Identificou-se que nem todos os 

Ofícios eram respondidos aos remetentes, quando havia atendimento, através da doação, em 

não havendo, alguns entrevistados relataram que nem todos os Ofícios eram respondidos, se 

quer para informar que não seriam atendidos. Ao não fazer isso, a CONAB RN acaba 

afetando sua imagem institucional, e passa “descredibilidade” nas relações com os 

beneficiários do PAA, tanto os que estão no campo quanto os que apresentam deficiência 

nutricional.   

Existem os serviços da ouvidoria no qual o agricultor familiar, instituições que 

recebem doação ou qualquer enter público ou privado pode interagir indiretamente com a 

CONAB RN, uma vez que, a entrada da mensagem se dá pela CONAB MATRIZ. Esse meio 

tem sido utilizado apenas para denúncias de desvios de implementação do PAA, cuja resposta 

acontece imediatamente, pois tem um controle de acompanhamento por parte da OUVIR 

(setor da CONAB MATRIZ, denominado de ouvidoria) que apraza, fazendo com que a 

CONAB RN dê os encaminhamentos com maior celeridade.  

Há uma crítica por parte dos técnicos do PAA entrevistados quanto à incapacidade de 

divulgação, mas isto passa pelo desconhecimento nos instrumentos de convênio firmado com 

os financiadores, que não há rubrica para campanhas de comunicação. Na verdade é 

explicitamente restrito o uso de recursos para ações de comunicações pagas. As comunicações 

deveria ser geridas na perspectiva de promover o programa pelos meios de comunicações 



 

públicos e privados, através da publicidade, pois está é uma ferramenta não paga e com fins 

públicos.  

 

5.7) Rendimento pessoal 

 

A equipe responsável diretamente pelo PAA na CONAB no Rio Grande do Norte é 

composta por nove técnicos e dois gestores, que estão debruçados na parte burocrática e nas 

ações de campo. Todos os envolvidos com a implementação do PAA detém experiências no 

universo da agricultura familiar e com a implementação de outras políticas sociais que foram 

implementadas pela CONAB antes de 2003, como o Projeto Social de Distribuição de 

Alimentos – PRODEA, extinto em 2001.  

No universo das entrevistas foram detectadas algumas informações que servem de 

reflexão nesta dimensão Rendimento Pessoal. Atente para a fala do Sujeito F (Gestor), a 

seguir. 

Acho que é falta de interesse. Muitos empregados da CONAB ele só se... ele só se 

motivam se você né... num é gratificar, mas se você disponibilizar pra eles viagens. 

Então se um funcionário ele vê que não tá viajando, ele não se motiva pra fazer 

determinada função. O que acontecia lá no SEOPI era o seguinte: só quem viajava 

era Técnico A. Por quê? Porque era uma pessoa indicada pelos gestores. A gente 

tentava quebrar essa/ essa/ esse círculo, esse vínculo, mas era difícil (Sujeito F). 

Sábado. Ficava até nove horas (9h) da noite pra numerar e carimbar processo que 

não tinha gente que fizesse isso (Sujeito F). 

 

 Percebe-se que na estrutura da agente executora do PAA no RN, havia dificuldades no 

que tange à participação e interesse de alguns técnicos na implementação do Programa. Isso 

se dava pelo modelo de gestão, como relata o Sujeito P “Ah! Falando da gestão é um desastre 

né.”. Caminhando com a análise o mesmo Sujeito ainda descreve que “Eu acho que a gente 

não é escutado não. Eu acho que um pequeno grupo é escutado” . Certamente essa forma de 

Gerir presente na CONAB RN durante alguns anos, em que se centralizava as ações do PAA 

em alguns técnicos, pode ter prejudicado a qualidade da intervenção Estatal. Isso ganha 

robustez quando se lê na fala do Gestor (Sujeito B)  “QUEM (gritou) teve interesse na minha 

(coisa?) trabalhou quem num teve... num trabalhou". Depreende-se que a coisa na qual se 

referiu o sujeito entrevistado era o PAA e, provavelmente aqueles que partilhavam do seu 

modus operandi  teve oportunidade de trabalhar na implementação do PAA.  

 Todos trabalham oito horas diárias e cinco dias na semana, e  as atividades dos 

técnicos são acompanhadas pelo Encarregado imediato do SEOPI, gerido por três pessoas ao 

longo os oito anos. Em todos os anos percebe-se que não há uma supervisão das atividades 



 

dos técnicos efetiva. Na verdade, a liberdade dada pelos gestores levam os que estão à frente 

da implementação do PAA a ficar muito à vontade para o exercício de suas atividades 

laborais. A maioria dos entrevistados tem no PAA uma saída para a CONAB (como um todo) 

não deixar de existir em face das políticas sociais de governos que não sejam do PT e aliados 

divergirem da lógica do governo federal atual. Isso ficou evidenciado pelo grau de doação 

pessoal de alguns entrevistados à execução do Programa.  

Concomitantemente como não existem metas, os técnicos não são avaliados, e quando 

há ação, não há registros oficiais disto. Registre-se que todos deveriam trabalhar ainda quatro 

horas por semana, uma vez que o contrato de todos são 44h/semanais. Entretanto, a CONAB 

não usa esse dia para suas atividades. Analisando ponderadamente, o PAA começou sua 

implementação no RN em agosto de 2003, e o deadline da pesquisa avaliativa é dezembro de 

2010. Com isto os técnicos do PAA deixaram de trabalhar na implementação 352 dias, o 

equivalente a 1.408 horas de trabalho, quase 1 ano “perdido”.  

 Em se tratando da relação perfil dos técnicos com a necessidade de implementação do 

PAA, só se visualizou pontos positivos, pois todos estão na área operacional por gostarem, 

sem necessariamente estarem por obrigação. Somado ao fato de que como estão (a maioria 

dos entrevistados) há muito tempo na CONAB RN trabalhando com os agricultores 

familiares, o contato, a aproximação e a localização desses alvos do programa governamental 

é facilitado em diversos momentos.  

 Nas entrevistas não foi identificado um grau de insatisfação no que se refere à gestão 

do PAA ou a forma como estão implementando o Programa. Algumas características dos 

gestores, como a centralização e a não autonomia na gestão do preço da CONAB RN nas 

decisões referente ao Programa se apresentaram como elementos de insatisfação que devam 

ser destacados. Os técnicos se mostraram responsáveis intimamente pelo programa, vê-se na 

fala do Sujeito B” o pessoal tem uma consciência né que isso é importante pra pra melhorar 

a vida do agricultor, para melhoraras coisas e é papel da CONAB também ser... bom né 

nessa história.” 

 Dentre os fatores que podem interferir na implementação Pressman e Wildavsky 

(1998) elencaram a incompatibilidade direta com outros compromissos dos envolvidos com a 

execução do programa. Isso não foi visualizado no estudo feito, a maioria dos técnicos estão 

envolvidos com o PAA e sua implementação, não havendo preferência por outros programas, 

até porque os demais, estão lotados em outro setor que não o que implementa o PAA. Deve-se 

observar também que como observa Costa (2007) há um déficit da capacidade institucional da 



 

CONAB RN, explicitamente caracterizada pela idade do seu corpo funcional e em sua 

maioria estão próximos à situação de adentrar na aposentadoria.  

 Evidencia-se que nos normativos é prevista a prática de avaliação de desempenho. No 

entanto, esta não vem sendo executada. Assim, tendo o PAA como carro chefe dos programas 

governamentais da Estatal Federal (frase presente na maioria dos entrevistados), e este não 

compõe o planejamento da CONAB, não há como haver um desdobramento institucional de 

metas, e consequentemente fica inviabilizado avaliar os resultados dos gestores e técnicos do 

PAA no Rio Grande do Norte, descartando uma discussão mais acurada sobre rendimento 

pessoal dos que executam o PAA.   

Durante as entrevistas foi constatado que a CONAB realizou uma pesquisa sobre 

clima organizacional em 2008, mas até a finalização desta Tese os resultados não haviam sido 

publicados, o que justifica um não conhecimento sobre os sentimentos e percepções dos que 

estão no processo gestionário e na execução do PAA da CONAB RN. Se publicizados e 

tratados de forma articulada, os resultados poderiam, servir de subsídios para que em conjunto 

com as práticas de gestão organizacional desenhar intervenções que viessem a propiciar 

melhorias para os gestores e técnicos envolvidos no PAA e, por conseguinte, aperfeiçoar a 

implementação do programa governamental avaliado.  

 

5.8) Avaliação Interna  

 

 A dimensão avaliação interna trata da regularidade, abrangência, graus de participação 

dos interessados, se há um ambiente de aprendizagem institucional coletiva que possibilite 

forma de propor aperfeiçoamentos. 

Na analise documental detectou-se que a SUPAF realiza uma reunião anual com os 

gestores da CONAB e neste momento há uma avaliação (reflexão e não uma pesquisa 

avaliativa) do PAA. Em seguida, acontecem as reflexões por parte da CONAB MATRIZ e 

esta dá os encaminhamentos a CONAB em seus estados, sempre numa perspectiva de 

melhorar a implementação, alcance e qualidade do PAA. Entretanto, esse distanciamento 

temporal, acaba gerando um não acompanhamento das ações da CONAB RN. Nestas reuniões 

anuais os Superintendentes levam as demandas para aperfeiçoar o Programa, mas no caso do 

Rio Grande do Norte, a lógica de avaliação interna inexiste ou é conceitualmente mal 

interpretada pelos entrevistados.  

 Em entrevista com o Sujeito A, foi discorrido que  

 



 

Após trabalho exaustivo a equipe da SUPAF disponibilizou metodologia para 

supervisão (questionário de avaliação) e atualmente grande parte das regionais 

utiliza tal instrumento durante suas visitas. 

  

Analisando os instrumentos de avaliação, assim denominados, pelos entrevistados, 

observa-se que os mesmos são adotados apenas no universo da Compra com Doação 

Simultânea. Sendo sua aplicação realizada aos agricultores familiares, aos representantes das 

instituições que recebem alimentos e aos representantes das associações/cooperativas. 

Contudo, observa-se claramente que é um instrumento que trata de perfil e alguns elementos 

importantes como compreender a percepção dos avaliados sobre a diversificação possibilitada 

pelo PAA, dentre outros questionamentos que não tratam diretamente sobre os objetivos do 

PAA, mas podem se tabulados e disponibilizados, para que em seguida sirva para fazer uma 

reflexão sobre o andamento do instrumento operacional avaliado, desde que seja concebido 

criticamente e discutido coletivamente, o que não ocorre na CONAB RN.  No entanto, os 

relatórios destas pesquisas não estão em poder da CONAB RN, dificultando assim qualquer 

correção ou reflexão.  

 Em entrevistas aos técnicos, percebeu-se que não há a prática de reuniões de trabalho, 

assim, esses instrumentos de avaliação (questionários de avaliação) citados anteriormente, são 

encaminhados para conhecimento do Superintendente da CONAB no Estado do RN para 

compor o processo administrativo que trata da fiscalização (concebido pelos técnicos como 

uma avaliação). No entanto, a ausência de reuniões de trabalho, conforme relatam os Sujeitos 

L e N a seguir, acabam afetando uma reflexão e uma aprendizagem coletiva.  

 

Exatamente! Num é num para tratar somente as mudanças que tá acontecendo, que 

mudanças acontece quase todo dia, mas como é que a gente nivela? Eu tenho uma 

dúvida aí vou: Arruda vem cá, ou Eliomar vem cá olha eu acho que deve ser assim, 

assim, assado. Mas num é aquilo dentro de uma reunião que a gente tem a 

oportunidade de conversar, informar e ser informado. Eu acho que tá faltando isso 

na verdade porque além de nivelar o linguajar e tal, também as novidades que teriam 

acontecido (Sujeito L).  

 

Era era pra haver isso aí. – Não há. Porque/mas é uma preocupação, é uma 

preocupação da gerência, do encarregado do setor que o Eliomar ele quer que seja, 

mas em virtude da demanda do trabalho ser grande, nós não temos como perder 

meia hora, quarenta minutos reunido numa sala, que era pra existir pra gente discutir 

e falar sobre o programa, o que é que tá faltando, qual as falhas, o que é que 

nós/melhorar, melhorar, que era pra haver isso aí (Sujeito N). 

 

Não, mas parece que eu ouvi falar que o Gestor X vai reunir com o SEGEO (Sujeito 

I). 

 

 Discutindo ainda o Questionário de Avaliação aplicado, deve ser evidenciado que no 

modelo aplicado aos representantes das associações/cooperativas não leva a uma conclusão 



 

sobre o PAA e sua lógica da agricultura familiar de empreender, ou despertar nos agricultores 

cooperados/associados esse comportamento. Ao mesmo tempo o modelo aplicado ao 

agricultor (pessoa física) é assertivo quando indaga se o mesmo se sente dependente do 

projeto do PAA ao qual participa. A lógica desta avaliação é minimalista visto que a ação 

avaliativa não compõe, pelo menos, localmente, uma ferramenta explícita para alinhar as 

práticas de implementação do Programa Governamental.  

 Para alguns técnicos não há avaliação do PAA, conforme relata o Sujeito P, “Nada 

Avalia não”. A ausência de reuniões com a perspectiva de troca afeta a aprendizagem 

coletiva, ainda mais num contexto em que o Programa se encontra em implementação no 

contexto dinâmico que é a agricultura familiar, pois como observou o Sujeito L “É. 

Exatamente, porque eu tenho uma experiência, outro tem outra então se juntava ali e 

fazia.”.Isso é uma fragilidade da gestão como um todo, pois não se tem essa definição de 

linha de trabalho na CONAB RN. Cada um aprende aleatoriamente, o que pode ser 

interessante, mas seria eficaz se isso ocorresse institucionalmente.  

 Percebeu-se que a gestão 2003-2007 estava um afinco mais próximo de uma 

contextualização necessária para a realização de avaliação, vez que o gestor da GEOSE 

(gerência responsável pela implementação do PAA no RN) demandava algumas reuniões e 

prezava por informações dos técnicos. No entanto, isso não se sistematizava de maneira a ter 

informações em tempo real para realinhar o PAA no Estado do RN.  

 Como de pode observar nos Mapas anteriores (Figura 25, 26 e 27) ainda há um vasto 

campo para a CONAB RN expandir a presença do Programa de Aquisição de 

Alimentos.Todavia, é importante que se veja o PAA com um olhar de gestão e não de simples 

execução por oportunidade (vez que existe demanda suprimida e todas são atendidas, não se 

pode ratificar se são as ideais, pois ela acontece sem critérios comparativos, todos os projetos 

que entram, em quase sua totalidade são executados). Isso pode se confirmar com a fala do 

Sujeito M ao afirmar que “Esse nivelamento de informações acontece é no dia a dia quando 

(rindo) vai encontrando os problemas e vai havendo as mudanças, isso acontece 

naturalmente no dia a dia mesmo.” 

 Existe a possibilidade dos técnicos proporem recomendações para aperfeiçoamento do 

PAA, mas não se vislumbrou na pesquisa que a gestão local converge para facilitar essa 

prática. Pois isso demandaria, encaminhamentos para CONAB MATRIZ e em seguida para o 

Grupo Gestor. Como a maioria dos técnicos não acompanham as resoluções do Grupo Gestor 

do PAA diretamente, não sabe o que está ocorrendo,  e o que deverá ocorrer com o Programa 

de Aquisição de Alimentos dentre outros.  O mecanismo que pode ser usado para proceder 



 

alterações no PAA é a confecção de notas técnicas consubstanciadas e devidamente 

explicativas, o que é totalmente subutilizada.  

Identifica-se também que na gestão da CONAB RN é ausente a prática de ouvir 

sugestões e proposições dos próprios gestores, pois o Sujeito F afirmou que, como gestor, não 

era ouvido pelos superiores, como pode se confirmar com a negativa dele na resposta “Não. 

Não, nada, nada.” 

 Foi perguntado aos gestores se eles tinham conhecimento de alguma pesquisa de 

avaliação do PAA no RN, e o sujeito F relatou, 

 

Não, pesquisa não, mas que existe existe. Onde a gente anda, a gente vê 

depoimentos que fala que realmente tem mudado. A gente vê... um projeto que pelo 

menos tá renovando, quando a gente vai lá visitar a estrutura que ele tinha ele já 

melhorou, já botou um azulejo, já trocou as lâmpadas, botou com essa proteção. Ele 

tá se melhorando pra fornecer um produto de qualidade, entendeu. Ele já comprou, 

por exemplo, da polpa de fruta, uma despolpadeira maior com maquinário mais 

avançado entendeu, então a gente percebe que tem melhorado, pra ele. 

 

 Os demais entrevistados desconheciam alguma pesquisa do tipo, apesar de haver 

identificado durante a realização desta pesquisa avaliativa um trabalho que avaliou o PAA no 

Rio Grande do Norte, mostrando que alguns gestores que foram alvo da pesquisa dos autores 

Martins e Cavalcanti (2007) e se quer lembraram deste contato com os pesquisadores.   

 Avaliando a abrangência do PAA, especificamente do instrumento Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF) entre os anos 2003-2010, confirma-se a ineficiência do uso 

deste instrumento. Considerando o número de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) – 

cada DAP equivale a um agricultor familiar- existente por municípios (dados coletados junto 

ao MDA) e comparado com os resultados das ações do Programa pela CONAB no RN, 

visualiza o resultado no Quadro 45 a seguir: 

 

Quadro 45 – Comparação entre os resultados do CDAF (2003-2010) e as DAP’s dos respectivos 

municípios do RN 

 

Municípios beneficiados 

pelo CDAF (2003-2010) 

Número de 

DAP’s Ativas 

Número de DAP’s 

beneficiadas  

(2003-2010) 

Porcentagem dos 

beneficiados comparados 

com os possíveis 

beneficiados 

Baraúnas 1.777 1 0,06 % 

Serra do Mel 1.856 46 2,48 % 

Apodi 4.088 216 5,28 % 

Severiano Melo 634 115 18,14 % 

Macaíba 1.690 8 0,47 % 

Vera Cruz 891 127 14,25 % 

Lagoa Salgada 925 7 0,76 % 



 

Boa Saúde 567 15 2,65 % 

Serrinha 467 12 2,57 % 

Lagoa de Pedras 1.025 34 3,32 % 

Brejinho 206 170 82,52 % 

Lagoa Nova 1.440 11 0,76 % 

Cerro Corá 1.275 8 0,63 % 

Florânea  1.276 2 0,16 % 

Portalegre 605 56 9,26 % 

Rodolfo Fernandes 407 217 53,32 % 

Itaú 568 73 12,85 % 

Timbauba dos Batistas  61 5 8,20 % 

Fonte: CONAB RN (2003-2010) e MDA (2010)  

 

 Mesmo que se argumente que os normativos da CONAB restringem a compra de 

alguns tipos de produtos pelo instrumento acima apresentado, não tem base suficiente, uma 

vez que a mesma norma define que a Estatal (Executora do PAA pelo Governo Federal) tem 

autonomia para comprar qualquer produto, desde que seja apto para consumo humano. Assim, 

todos os possíveis agricultores não beneficiados nos ultimos 8 anos avaliados, podendo vir a 

ser cidadãos atendidos pelo PAA. 

 Como lembra Cano (2006) a avaliação sendo formativa tem por finalidade a melhoria 

da implementação e, por conseguinte, dos resultados da ação governamental quando o mesmo 

está em curso. No caso da CONAB RN, não se descrever que há essa perspectiva, pois os 

ditames existentes e a práxis de avaliação operacionalizada, não preza por tal comportamento. 

Pode até haver divergências na implementação, como destacou Arretche (2001), mas de 

prioridade e de especificidades operacionais não, pois a adesão da equipe executora é um 

facilitador que deve ser constante. Como se percebe as prioridades na gestão do PAA pela 

CONAB não passa, em sua totalidade, pelo respeito obrigatório ao atendimento dos objetivos 

institucionais.  

 Está se avaliando a implementação do PAA no Rio Grande do Norte. Entretanto, por 

determinação dos agentes financiadores foram feitos três seminários nacionais de avaliações 

do PAA, onde acontece o chamamento dos agentes envolvidos e passam alguns dias 

colocando em avaliação do Programa suas dificuldades, resultados e ao término as melhorias 

que poderiam ser adotadas. O último seminário de avaliação do PAA ocorreu em 2010. 

Dessas reflexões, saem os realinhamentos necessários e são gerados relatórios sínteses que 

podem ser lidos pelos técnicos do PAA do RN, mesmo que não seja o foco do seminário, 

pode haver situações idênticas que podem vir a ser sanadas. Entretanto, assim como o Censo 

da Agricultura Familiar 2006 e as informações da Junta Comercial do Estado do RN-

JUNCERN, não são adotados pela CONAB RN como uma ferramenta gerencial.  



 

 

5.9) Processo de capacitação: com a palavra os beneficiados  

 

 Como observam Draibe (2001) e Silva (2001) esta dimensão trata da relação das 

competências dos técnicos envolvidos na implementação do Programa Governamental e a 

avaliação dos cidadãos beneficiados pelo mesmo. Assim, nesta dimensão teórica trará a 

discussão dos dados coletados junto às cooperativas/associações de agricultores familiares e 

instituições governamentais e não governamentais que tratam das análises por parte dos 

beneficiados quanto à implementação do PAA no RN, tratando sobre a qualidade de sua 

operacionalização no Estado, por meio da CONAB RN.   

A lógica da pesquisa aqui realizada é a apresentada por Rossi, Lipsey e Freeman 

(2004) em que há necessidade de discutir a avaliação com os envolvidos do programa, tanto 

os agentes e os atores como os executores (técnicos e gestores do PAA) e os beneficiários 

(representantes das cooperativas/associados e das instituições governamentais e não 

governamentais). Assim, ratifica-se a visão de todos que estão diretamente ligados a 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos. 

 Neste limiar a pesquisa avaliativa de implementação busca desenvolver uma análise 

dos resultados da política pública e dos meios adotados pela gestão. Como lembra Cunha 

(2006) deve ter um caráter de mensuração objetiva dos resultados buscando também 

compreender os aspectos qualitativos. É o que se pretende neste momento da Tese,  identificar 

as percepções dos beneficiários no que se refere à gestão da implementação do PAA no RN, 

pela CONAB.  

 Percebe-se durante as entrevistas com os Sujeitos Implementadores que ainda há 

carência de processos de capacitação para auxiliar na implementação do programa 

governamental avaliado, como relata o Sujeito D, a seguir: 

 

Olhe, veja bem...  nós... nós... talvez  faltasse mais uma uma capacitação nossa do 

nosso pessoal né, é... uma... não só capacitação como também... pessoas mais 

envolvidas né, pessoas mais técnico, mais qualificado, isso internamente na CONAB 

falando né, pra que a gente... é... atuasse com mais... com mais rapidez. E do outro 

lado também, o outro lado que eu digo são os beneficiários, ou seja, os próprios 

produtores e associações e as instituições que também participavam que também não 

estavam organizadas pra esse programa (Sujeito D) 

 

 

Uma das grandes ferramentas é o conhecimento, por isso os técnicos devem conhecer 

a realidade do município, da produção agrícola, do mercado agrícola e através dos 

instrumentos operacionais do PAA, proceder à intervenção governamental. Um dos técnicos 



 

entrevistados (Sujeito K), quando perguntado se em algum momento ele foi capacitado sobre 

o PAA  relatou “Eu num me lembro cara, eu num participei, eu não me lembro de ter 

participado sinceramente.”.  

Não existe um plano de capacitação sobre o PAA. Verifica-se que de acordo com as 

entrevistas há espaço e tempo para isso, apesar de um dos gestores (Sujeito C) afirmar que 

“essas pessoas não estão bem capacitadas, nem a unidade não está nem em número nem em 

capacitação suficiente para atender as demandas do PAA nas suas regiões”. Devem-se 

envidar esforços para sistematizar capacitações que circundem tanto a parte operacional do 

PAA, quanto à parte legal do mesmo, mas os avanços neste contexto são insuficientes.   

A título de exemplificação a CONAB MATRIZ faz um Plano de Educação 

Corporativa bienal e analisando os documentos remetidos da área operacional, não se 

identifica nenhuma demanda explícita neste sentido. O que deveria ser feito eram 

capacitações internas, reuniões de trabalho, criando espaços para discussões e trocas de 

experiência, pois os normativos estão disponíveis, basta lê-los e compreendê-los. As 

dificuldades maiores estão no campo, e isto poderia ser aperfeiçoado com ações internas na 

CONAB RN.  

Percebeu-se que nem todos os técnicos do PAA têm pleno conhecimento do programa 

(e os objetivos do programa, pois em sua maioria considera que o objetivo maior do programa 

é a ajuda ao agricultor familiar e não torná-lo independente e empreendedor), indo de 

encontro ao que observa Arretche (2001) ao destacar a necessidade de que o conhecimento de 

todos os elementos operacionais e normativos são subsídios básicos para a implementação do 

Programa de Aquisição de Alimentos. Ao desconsiderar isto, pondera-se a possibilidade de 

falhas no processo de execução.  

O que se deve enfatizar a este nível em que se encontra o PAA, já há oito anos de 

execução, é a criação de espaços de discussão coletivos para troca de experiência e 

aprendizagem na CONAB RN, apesar de não visualizar isso como prática e de forma 

prognóstica, dado o modelo de gestão de implementação adotado.  

Analisando o discurso do Sujeito C, a seguir que trata da idade dos técnicos que estão 

implementando PAA, merece uma reflexão crítica, pois a maioria dos técnicos do PAA que 

estão em campo em atividades mais cansativas são os mais antigos da CONAB RN. No 

entanto pela própria opção da gestão. 

 

Nós temos um um corpo funcional com uma idade avançada, a idade média 

avançada, isso isso significa que essas pessoas que estão com a idade avançada já 

não são mais, não tem mais motivação pra ser treinados né, o que dificulta muito 

porque a medida que a pessoa não quer ser treinada, não tem jeito. É... outros é... 



 

cum o tempo também foram se/ perdendo a motivação, principalmente a salarial. 

(Sujeito C).  

  

Fazendo um recorte de Meny e Thoenig (1992) a implementação é a fase em que se 

juntam recursos, legislações e normativos, além da busca de atores envolvidos. Na pesquisa 

avaliativa, não se identifica a maturidade equiparada destes fatores. Pode-se confirmar pelas 

análises documentais e entrevistas que os normativos são enxutos e não complexos o que 

facilita a compreensão legal do PAA. No entanto, não se conseguiu plenamente harmonizar 

todos os recursos, especialmente pelo formato discricionário adotado na implementação do 

programa governamental.  

Em 2005 a CONAB RN fez o primeiro concurso visando dar um novo “fôlego” à 

Organização, e em 2006 repetiu tal concurso. No Rio Grande do Norte existem dois técnicos 

do PAA que vieram após a realização destes concursos e estes são os que menos estão em 

atividades de campo externas, ou seja, estão voltados, quase que exclusivamente, para as 

atividades internas. Situações em que se tem pagamento de diárias envolvidas, há uma 

concentração nos técnicos mais antigos da casa, assim a questão salarial não deveria ser um 

fator desmotivador. Visualiza-se falta de interesse de alguns dos entrevistados (técnicos e 

gestores) em conhecer melhor o PAA, em se antecipar das informações que circundam o 

programa, acompanhando o que os demais órgãos estão fazendo referente à Agricultura 

Familiar e não somente esperar que a CONAB MATRIZ atualize as normas que tratam da 

execução do programa governamental aqui avaliado.  

A competência dos técnicos do PAA também passa pela possibilidade dada pela 

gestão por uma autonomia mínima para a execução do programa em campo. Como lembra 

Arretche (2001) deve-se ter cuidado para que os implementadores não adotem seus 

referenciais na execução. Isto vem sendo constatado no Rio Grande do Norte, pois se constata 

que os gestores e os técnicos de campo (PAA) estão adotando referenciais próprios como 

preferências pessoais e/ou relacionamentos existentes no campo para implementar o 

Programa, se esquecendo de balizar as decisões de investimentos (seleção e execução dos 

instrumento operacionais do PAA) em critérios maiores de que os individuais.  

 

5.9.1) A visão dos representantes das associações/cooperativas sobre a implementação do 

PAA 

 

 Inicialmente é apresentado um perfil das associações/cooperativas que foram alvo da 

pesquisa de campo, não obstante, deve-se observar que o recorte temporal dado foi o  ano de 

2010, assim tentou-se aplicar o instrumento a todas que submeteram projetos de doação 



 

simultânea à CONAB RN e tiveram sua execução finalizada no mesmo ano. No Gráfico 02 

estão dispostos os municípios em que se encontram os representantes dos agricultores 

familiares entrevistados. 

 

Gráfico 02 - Município em que tem associação/cooperativa beneficiada pela CPR –Doação 

Simultânea em 2010 
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            Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

  

 No Gráfico acima pode observar os municípios onde estão localizadas as 

cooperativas/associações que foram entrevistadas, e todas que contribuem/participam do 

Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB. As cidades em que houve o maior número 

de cooperativas/associações foram Apodi, Severiano Melo e Upanema, todas tiveram 11,1% 

de respondentes. Separando por tipologia, percebem-se no Quadro 46 que a maioria são 

associações.  

 

 

 

Quadro 46 - Tipologia dos beneficiados em 2010 

 



 

Tipologia (%) 

Associação 96,3 

Cooperativa 3,7 

Total 100,0 

                            Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 Em se tratando do tempo de vida das entrevistadas, pode-se visualizar no Quadro 47, 

que 44,4% das associações/cooperativas existem a mais de 8 anos. Logo em seguida tem-se as 

associações/cooperativas que existem a menos de 2 anos e entre 3 e quatro anos. Ambas com 

18,5% dos respondentes. 

Quadro 47- Tempo de existência das associações/cooperativas beneficiados em 2010 

 

Tempo de existência (%) 

Menos de 2 anos 18,5 

Entre 3 e 4 anos 18,5 

Entre 5 e 6 anos 11,1 

Entre 7 e 8 anos 7,4 

Mais de 8 anos 44,4 

Total 100,0 

                            Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 Como estar se avaliando um programa governamental com um viés social, mas que 

em seu bojo, espera-se que os agricultores familiares não fiquem dependentes do PAA 

executado pela CONAB RN. Foi perguntado aos representantes quantos projetos de doação 

simultânea foram implementados por eles considerando o período 2003-2010. Assim, 

analisando no Quadro 48, observou-se que 37,0% das associações/cooperativas já 

participaram junto à CONAB de dois projetos de doações simultâneas, 25,9% participaram 

apenas de um projeto de doação simultânea, e apenas 3,7% das associações/cooperativas 

participaram de cinco projetos de doação simultânea.  

 Percebe-se pouca concentração, apesar de ser necessário observar que estas mesmas 

organizações podem participar do PAA por meio dos outros instrumentos operacionais e por 

meio de outros agentes executores. Como o agente financiador (MDS) não dispõe de controle 

efetivo e os agentes CONAB RN, EMATER e prefeituras não possuem um diálogo nesta 

perspectiva deve haver associações/cooperativa que certamente há agricultores familiares que 

ultrapassam o limite permitido de venda por ano que é na ordem de R$ 4.500,00. Isso afeta o 

que Meny e Thoenig (1992) colocam como uma busca pela eficiência e otimização dos 

recursos.  

 



 

           Quadro 48 - Quantidade de projetos de doação simultânea executados de 2003 - 2010 

 

Qtd de Projetos de Doação executados (%) 

Um 33,1 

Dois 37,0 

Três 14,8 

Quatro 11,1 

Cinco 3,7 

Total 100,0 

                             Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

Quando questionados sobre a quantidade de associados/cooperados que existiam na 

associação/cooperativa, visualiza-se no Quadro 49 que 25,9% informaram ter mais de 60, 

25,9% entre 50 e 60 associados/cooperados. Essa informação é relevante na medida em que se 

identifica que mais de 50% das amostras possui acima de 50 associados ou cooperados, 

mostrando assim que o PAA está chegando nas que possuem um maior número de 

agricultores familiares.  

Quadro 49 - Quantidade de associados/cooperados 
 

Qtd de associados/cooperados (%) 

Menos de 20 7,4 

20 |-- 30 11,1 

30 |-- 40 14,8 

40 |-- 50 14,8 

50 |-- 60 25,9 

Mais de 60 25,9 

Total 100,0 

                                 Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 . 
 

 

Um dos elementos mais discutidos pelos técnicos nas entrevistas semiestruturadas foi 

o desconhecimento dos agricultores sobre o PAA e a CONAB, especialmente no início da 

execução do PAA. Com isto, foi perguntado aos representantes como eles conheceram o 

Programa de Aquisição de Alimentos. Assim, conforme o Quadro 50 pode-se observar que 

77,8% conheceram o PAA através da CONAB, 7,4% tomaram conhecimento do programa 

através dos agricultores familiares, 3,7% através dos sindicatos e 11,1% através de outros 

meios. Isso ratifica, que mesmo de forma deficiente as informações do PAA exarados pela 

CONAB RN por meio das palestras, visitas a eventos e outros tem surtido efeito no campo.  

Quadro 50 - Forma de conhecer a CONAB RN 
 

Forma de conhecer o PAA (%) 

Pela CONAB 77,8 



 

Pelos agricultores familiares 7,4 

Sindicato 3,7 

Outros 11,1 

Total 100,0 

                              Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 

 Foi perguntado também se as associações/cooperativas tinham agricultores que 

participavam de outros programas sociais. Ao ter essa informação, algumas reflexões devem 

ser ressaltadas. Primeiro a sobreposição dos programas governamentais, que indistintamente, 

independente da esfera (municipal, estadual ou federal), ainda é uma realidade que mascara 

alguns resultados das ações governamentais. Analisando o Quadro 51,  observou-se que 

51,9% das associações/cooperativas não possuem agricultores familiares que participam de 

outros programas sociais, além do PAA, 37,0% afirmaram participar. A CONAB RN quando 

de sua prática de fiscalização deve buscar identificar esses benefícios junto a estes 37% 

constante no Quadro a seguir.  

 

Quadro 51- Participação dos agricultores associados/cooperados em outros programas sociais, além do 

PAA 

 

            Participa de outro programa governamental, além do PAA 
(%) 

Sim 37,0 

Não 51,9 

Outros 11,1 

Total 100,0 

                     Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 . 

 

 Como já é de conhecimento anterior, o agente financiador do PAA para a realização 

das doações simultâneas é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e pontualmente o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Assim, estes centralizam 

os recursos e por meio dos convênios, descentraliza-os e a CONAB e outros agentes excutam. 

Neste sentido, foi indagado aos sujeitos de pesquisa se os mesmos receberam alguma 

fiscalização do MDS durante a implementação das doações, e conforme Quadro 52, 

constatou-se que 25,9% das associações/cooperativas já receberam alguma fiscalização do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 74,1% não receberam. Essa fragilidade, a 

priore, deveria ser suprida pela atividade de monitoramento que a CONAB RN não faz com o 

desenho necessário.  



 

 

Quadro 52 - Recebeu fiscalização do MDS 

 

Recebeu fiscalização  do MDS (%) 

Não 74,1 

Sim 25,9 

Total 100,0 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
 

  

 Uma das preocupações da gestão do PAA é formar empreendedores no campo, e isto 

vem quando o agricultor familiar por parte da associação/cooperativa agrega valor aos 

produtos cultivados e os transforma em beneficiados (processados), possibilitando assim 

alcançar valores maiores na venda, aumentar a possibilidade de se firmar no mercado 

ofertador. Nesta perspectiva, indagou-se aos representantes das associações/cooperativas qual 

o tipo de produto era vendido para a CONAB, assim, como se pode visualizar no Quadro 53.  

Dentre os tipos de alimentos que as associações/cooperativas venderam e concomitantemente 

doaram às instituições governamentais e não governamentais tem-se 51,7% de produtos In 

natura, 31,0% de produtos industrializados /processados e 17,3 orgânicos.  

 Fica claro que a maioria ainda não se preocupa em avançar na estruturação de suas 

instituições e fornecer produtos que tem mais valor de mercado. Observe que todos aqui 

investigados estão no PRONAF, ou seja, tem acesso a diversas linhas de financiamento nos 

bancos oficiais a juros menores que o mercado financeiro oferta, mas mesmo assim, 

aparentemente não avançaram na lógica de aumentar seu portfólio de produtos e agregar 

novos valores.  

 

   Quadro 53 - Tipo de produtos vendidos a CONAB e doados  

 

Tipo de produto vendido/doado (%) 

In natura 51,7 

Orgânico 17,2 

Industrializado/processado 31,0 

Total 100,0 

  Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 

Nos projetos de doação simultânea encaminhados à CONAB RN para avaliação, 

obrigatoriamente devem ser informado os dados das instituições que receberão as doações de 

alimentos com seus respectivos cronogramas de entrega, sendo as associações/cooperativas 

responsáveis pela entrega. Entretanto, analisando documentalmente, percebe-se claramente 



 

que os cronogramas não são adotados como ferramenta de monitoramento por parte da 

Estatal. Buscou-se saber o número de instituições beneficiadas localizadas no próprio 

município onde a associação/cooperativa esta situada. Com isto, a partir do Quadro 54, pode-

se observar que 29,6% das associações/cooperativas beneficiaram até cinco instituições 

(governamentais e não governamentais) no município residente de 2003 a 2010, 22,2% já 

beneficiaram mais de 20 instituições. Os dados se mostram distribuídos respeitando uma 

aparente uniformidade. Quanto mais perto da instituição beneficiada com os alimentos 

menores os custos e maiores as possibilidade de investimento na própria 

associação/cooperativa. 

 

Quadro 54 - Quantidade de instituições que receberam doações nos respectivos Municípios das 

associações/cooperativas doadoras (2003-2010) 

 

Qtd. de instituições que receberam 

doações de alimentos 

(%) 

0 |-- 5 29,6 

5 |-- 10 25,9 

10 |-- 15 22,2 

Mais de 20 22,2 

Total 100 

 Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
 

Foi perguntado a mesma amostra qual a quantidade de instituições governamentais e 

não governamentais que receberam doações (no mesmo período que doaram para as que 

residem no mesmo município), mas que se encontravam fora da residência das 

associações/cooperativas. Assim, conforme Quadro 55, 55,6% afirmaram não participarem 

desta forma do PAA, 29,6% beneficiaram com doações entre uma e dez instituições, 14,8% 

auxiliaram a mais de 10 instituições. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 55- Quantidade de instituições que receberam doações nos Municípios diferentes dos que se 

encontram as associações/cooperativas doadoras (2003-2010) 

 

Qtd. de instituições que receberam doações de alimentos 

 fora do município da  associação/cooperativa doadora 
(%) 

Nenhum 55,6 

Entre 1 e 10 29,6 



 

Mais de 10 14,8 

Total 100 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

O PAA, executado pela CONAB RN, traz como ação principal a aquisição da 

produção dos agricultores familiares. No entanto, a idéia é comprar o excesso de sua 

produção. Quando da profissionalização aumento de produção, o excedente aumentar e pode 

ser maior o quantitativo a ser comercializado para CONAB ou para o mercado, desde que a 

um preço justo. Assim, nesta perspectiva foi perguntado aos sujeitos se eles vendiam toda sua 

produção à CONAB RN e conforme Quadro 56, a seguir, constata-se que 74,1% das 

associações/cooperativas não produzem anualmente apenas para CONAB, 25,9% delas toda a 

produção anual da instituição é adquirida pela CONAB. 

Quadro 56 - Venda da produção das associações/cooperativas 

 

Sua produção é comprada toda pela CONAB (%) 

Sim 25,9 

Não 74,1 

Total 100,0 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

Concomitantemente buscou-se saber dessa produção que não era comprada pela 

CONAB, o que a associação/cooperativa fazia. Assim, conforme Quadro 57,  a produção da 

associação/cooperativa que não é fornecida para a CONAB, 63,2% é comercializada, 21,1% é 

para consumo das famílias produtoras, 10,5% é comprado pela EMATER. Alguns reflexões 

podem ser feitas no quadro que se delineia.  

A primeira é que para a maioria a CONAB RN é um instituto público secundário, pois 

provavelmente os preços pagos pela CONAB são menores do que os angariados na venda no 

varejo/atacado de seus mercados compradores, considerando, que, dentro deste instrumento 

operacional doação simultânea existem mais custos envolvidos, como a entrega, embalagem 

etc. Outro ponto é que ainda se tem produção, além do excedente que é consumido pelas 

famílias dos agricultores familiares (ou estocado), ou seja, estão perdendo oportunidade de 

fazer negócios, especialmente, pela presença da EMATER, que também tem poder de 

compra, pois é um agente executor do PAA. 

 

Quadro 57 - O que é feito com o que não é vendido à CONAB RN 
 

O que é feito com o que não é vendido à CONAB RN (%) 

Comercialização 63,2 



 

Consumo das famílias produtoras 21,1 

É comprado pela EMATER 10,5 

Outros – prefeitura 5,3 

Total 100,0 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

  

 Buscou-se identificar na amostra estudada a freqüência com a qual as 

associações/cooperativas submeteram os projetos de doação simultânea a CONAB RN para 

apreciação. Conforme Quadro 58, percebe-se que 54,5% das associações /cooperativas 

participaram do PAA em 2009. De 2006 a 2007 não houve aumento na participação, 

permanecendo estável em 11,4% em cada ano. Deve-se ponderar que todos da amostra 

tiveram projetos de doação executados no Rio Grande do Norte em 2010.  

           Quadro 58 - Anos em que houve submissão de projetos de doação simultânea  

 

Anos de submissão de projetos de 

doação simultânea 
(%) 

2005 4,5 

2006 11,4 

2007 11,4 

2008 18,2 

2009 54,5 

Total 100,0 

           Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

  

 No universo da agricultura familiar, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos 

a EMATER executa o instrumento denominado de Compra Direta Local com Doação 

Simultânea. Esta deve seguir os preços de referência desenhados pela CONAB e 

homologados pelo Grupo Gestor, o que nem sempre acontece, como foi detectado nas 

entrevistas com os técnicos do PAA da CONAB RN. Assim foi questionado aos sujeitos se 

estes já haviam participado do PAA e em que ano isso ocorreu. De acordo com o Quadro 59, 

pode-se observar que 77,8% das associações/cooperativas não  participaram de operação junto 

ao PAA da EMATER, 7,4% delas participaram em 2006, 7,4% em 2010. Todas participaram 

do PAA da CONAB RN, mostrando preferência pela estatal federal.  

 

Quadro 59 - Participação dos associados/cooperados no PAA-EMATER 



 

Participação do PPA-EMATER 
(%) 

Não 77,8 

Sim – Ano 2006 7,4 

Sim – Ano 2009 3,7 

Sim – Ano 2010 7,4 

Sim – 2011 3,7 

Total 100,0 

           Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

Uma das preocupações identificadas no universo do instrumento operacional compra 

com doação simultânea, uma vez que, a cooperativa/associação deve preencher um formulário 

eletrônico detalhadamente (hoje feito off line e depois transmitido via web por meio do 

PAANET), com diversas informações, e normalmente como disseram os técnicos 

entrevistados, há muita dificuldade, pois os agricultores, são em sua maioria semianalfabetos. 

Assim, para compreender como é composta a administração destas, perguntou-se de quantas 

pessoas é composta a equipe que está à frente da gestão. Conforme Quadro 60, 11,1% tem 

menos de 5 pessoas, 51,9% tem entre 5 e 10 pessoas, e 37,0% possuem entre 10 e 15 pessoas 

compondo a equipe de administração da associação/cooperativa.  

Com isto, percebe-se que se a CONAB RN executar os treinamentos sobre o sistema, 

não é necessário um técnico perder tempo elaborando projetos para as 

associações/cooperativas (no entanto ao fazê-lo há uma diminuição das possibilidades de 

viagens e de campo e consequentemente não pagamento de diárias), podendo focar seus 

esforços em gerar mais demandas, pulverizando o PAA e buscando novos participantes, pois 

as mesmas têm pessoal na administração que pode se treinada, procedendo os 

encaminhamentos junto à CONAB RN.  

 

 

 

 

 

                  Quadro 60 - Quantidade de pessoas que compõem a administração  

 

Qtd. de pessoas que compõe a administração 

da associação/cooperativa 
(%) 

Menos de 5 pessoas 11,1 

5 |-- 10 pessoas 51,9 

10 |-- 15 pessoas 37,0 



 

Total 100,0 

                       Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 Além de participarem dos projetos de doação simultânea as associações/cooperativas 

podem ainda se valer do instrumento operacional Compra para Formação de Estoque, e os 

associados/cooperados (como pessoa) física podem participar do instrumento operacional 

Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF).  Isso desde que não ultrapasse o limite per 

capita de cada agricultor familiar por ano. Nesta perspectiva de identificar se as 

associações/cooperativas estão indo além da doação simultânea, foi perguntado se eles 

participaram destes outros instrumentos operacionais da CONAB RN e de acordo com o 

Quadro 61, 77,8% já participou de outro instrumento operacional (da CONAB) além do 

doação simultânea, sendo ele a compra direta, 22,2% formação de estoque. 

Quadro 61 - Participação dos associados/cooperados em outros instrumentos do PPA 

Participação em outros instrumentos operacionais 

do PAA-CONAB RN 
(%) 

Compra direta da agricultura familiar – CDAF 77,8 

Compra para Formação de estoque 22,2 

Total 100,0 

                   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

  

 Outra discussão que deve ser realizada é como se dá a participação das 

associações/cooperativas quando da submissão de projetos de doação simultânea à CONAB 

RN, uma vez que, a norma permite que estas possam ter até 30% dos participantes dos 

projetos agricultores familiares que não estejam nem cooperados nem associados, pois 

subliminarmente isso ampliaria a participação dos agricultores.  

 Entretanto, como demonstra o Quadro 62, 59,3% das associações/cooperativas 

apenas fizeram fechamento do projeto de doação com os agricultores dos seus quadros,  3,7 % 

teve que recorrer a agricultores externos à cooperativa/associação e 37,0% participaram do 

projeto nas duas situações. Isso pode ser uma fragilidade, se a associação/cooperativa não 

conseguir a adesão desse agricultor externo, e usá-lo apenas no oportunismo, perdendo a 

lógica do associar e/ou cooperar para crescer. Especialmente, pelo fato da CONAB RN não 

monitorar essa situação, e não saber se as associações/cooperativas estão crescendo 

qualitativamente ou apenas quantitativamente.  

 



 

Quadro 62 - Para formalizar o projeto de doação simultânea junto à CONAB/RN 

 

Para participar do Projeto de Doação (%) 

Ambas as situações 37,0 

Apenas com os cooperados/associados 59,3 

Buscou agricultores familiares fora da cooperativa ou 

associação 

3,7 

Total 100,0 

                    Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
 

 Quando indagado sobre a frequência com as quais as cooperativas/associações 

tiveram projetos de doação simultânea executadas pela CONAB RN, identificou-se, conforme 

Quadro 63 que a maioria teve mais de dois anos projetos beneficiados. Em 2009, 63% dos 

entrevistados afirmaram que executaram o projeto de doação do PAA. Em 2010, tem 100%, 

uma vez que o universo eram todas aquelas que tinham executado o projeto naquele ano. Os 

dados permitem ratificar que há uma determinada dependência da CONAB RN por três anos 

consecutivos, que cruzado com os dados referente se já adotaram os outros instrumentos 

operacionais do PAA, verificou-se que não, ou seja, a exclusividade nas doações junto às 

instituições por meio da agente executora federal. Não diversificar acessando os demais 

instrumentos pode ser uma falha da gestão do programa local ou do desconhecimento da 

finalidade de cada instrumento operacional disponibilizado aos agricultores. 

 

Quadro 63 - Frequência de projetos de doação executados 
 

Freqüência (anos) de projetos de 

doação simultânea executados 

 

(%) 

2005;2006;2007 3,70% 

2005;2006;2007;2008 3,70% 

2006;2007 3,70% 

2006;2007;2008;2009 7,40% 

2008;2009 18,50% 

2009 ;2010 63,00% 

2010 100% 

                          Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 Buscar-se-á agora fazer a avaliação da implementação por meio das variáveis 

abstraídas da literatura que trata do Tema. Assim, a partir da percepção dos representantes das 

associações/cooperativas de agricultores familiares foram formados Quadros nominados de 

Parte I, Parte II e Parte III. Neste momento pode-se observar, conforme Quadro 64, que 

74,1% conhecem claramente as regras quanto ao processo de recebimento das doações de 



 

alimentos, 66,7% sempre elaboram os projetos de doação em conjunto com os técnicos da 

CONAB, 70,4% também concordam que os produtos doados sempre atendem perfeitamente a 

necessidade nutricional dos beneficiários das instituições governamentais e não 

governamentais, 55,6% concordam que a CONAB realiza visitas com regularidade para 

analisar o processo de entrega das doações. Percebe-se que 90% destes são as que foram 

beneficiadas por três anos pelo PAA e em algum momento teve contato com os técnicos do 

programa governamental.  

 Continuando a análise, observa-se, ainda no Quadro 64 que 74,1% dos sujeitos 

afirmaram não terem dificuldades quanto ao manuseio dos produtos antes da doação, e que a 

estrutura (pessoal e material) consegue atender ao que é necessário, 55,6% concordam que a 

implementação do PAA contribui para a permanência dos agricultores no campo e 51,9% 

desses representantes concordam que às vezes não conseguem cumprir o prazo de entrega 

acertado com as instituições beneficiadas para recebimento das doações. Um dado 

preocupante é que um pouco mais que a metade da amostra concorda que o PAA contribui 

para a permanência dos beneficiários no Campo, evitando assim a emigração para as regiões 

urbanas e aumentando os bolsões de pobreza. Isso deve ser analisado melhor pela CONAB 

RN, pois talvez, durante as visitas dos técnicos nas atividades do campo, deve ser mais 

enfatizado que a finalidade do PAA também é a de dar condições de desenvolvimento no 

campo.  

 Pode-se observar que os técnicos da CONAB RN ainda estão enfocando o suporte 

na confecção dos projetos de doação simultânea, status estes que poderia ser mudado se o 

agente executor do PAA viesse cumprindo uma agenda de capacitação dos representantes 

como orienta do agente financiador (MDS). Isso pode se dá por meio de parcerias nos 

municípios locais, nas próprias dependências das Unidades Armazenadoras que estão nos 

municípios pólos do interior do Estado ou na própria sede da CONAB RN, pois tem espaço 

físico para isto.  

 O fato da maioria dos entrevistados conhecerem as regras que envolvem a execução 

da doação simultânea mostra o interesse dos agricultores em atender a contento as 

determinações da CONAB RN, evitando penalidades diversas ou até exclusão em definitivo 

do PAA. Apesar de nas entrevistas realizadas com os técnicos do PAA, nenhuma das 

irregularidades detectadas nas fiscalizações culminou com a exclusão do agricultor, mas sim, 

numa lógica de realinhar as disfunções.  

 Esses 11% somado aos 14,8% que se manifestaram respectivamente discordando 

que a CONAB RN os visitam com regularidade e indiferente a esta visita merece ser 



 

pontuada, pois como não há atividade de monitoramento, e a quantidade de 

associações/cooperativas é bem menor que as instituições governamentais e não 

governamentais, o agente executor e suas práticas de gestão da implementação do PAA 

deveriam propiciar uma análise in locu dos projetos de doação simultânea antes de sair do 

papel e começarem as entregas. Isso facilitaria a identificação de erros no processo, o que 

pode até ser feito previamente.  

 As entrevistas mostraram algo muito intrigante, pois os normativos do PAA exigem 

um parecer de um conselho social que ratifique que as instituições recebedoras de doação, de 

fato, sejam as que possuem pessoas com deficiência nutricional. Entretanto, como disse o 

Sujeito O, “é apenas um documento no processo, não sendo real”. Avançando ainda mais, 

ratificou-se que os conselhos não são parceiros efetivos na implementação do Programa 

avaliado, pois não se visualiza em nenhum momento durante a execução das doações a 

presença dos mesmos, nem mesmo documentalmente por meio de pareceres que 

acompanhassem os cronogramas de entrega constante nos projetos de doação.  

 

 

Quadro 64 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte I 
 

 

Afirmação/Assertiva 

Concordo 

Totalmente  
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente  
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Conhecemos claramente as regras 

quanto ao processo de participação no 

PAA da CONAB 

11,1 74,1 7,4 7,4 0,0 100,0 

Sempre elaboramos os projetos de 

doação em conjunto com os técnicos 

da CONAB 

18,5 66,7 3,7 11,1 0,0 100,0 

Os produtos doados sempre atendem 

perfeitamente a necessidade 

nutricional dos beneficiários das 

instituições governamentais e não 

governamentais 

25,9 70,4 3,7 0,0 0,0 100,0 

A CONAB nos visita com 

regularidade analisando o processo de 

entrega das doações 

18,5 55,6 14,8 11,1 0,0 100,0 

Não temos dificuldades quanto ao 

manuseio dos produtos antes da 

doação, nossa estrutura (pessoal e 

material) consegue atender ao que 

precisamos 

7,4 74,1 0,0 18,5 0,0 100,0 

A implementação do PAA contribui 

para a permanência dos nossos 

agricultores no campo 

37,0 55,6 7,4 0,0 0,0 100,0 

Às vezes não conseguimos cumprir o 

prazo de entrega acertado com as 

instituições beneficiadas para 

recebimento das doações 

11,1 51,9 7,4 29,6 0,0 100,0 



 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
 

 

 Analisando o Quadro 65 a seguir pode-se observar que a maioria dos representantes 

das associações/cooperativas afirmam 74,1% afirmam terem uma comunicação constante com 

a CONAB, 70,4% conhecem bem os outros instrumentos operacionais da CONAB como 

compra Direta e Formação de Estoque, 48,1% concordam que a análise e retorno dos projetos 

é sempre muito rápida, 74,1% afirmou que conhece bem o processo constante no instrumento 

operacional da Doação Simultânea PAA da CONAB.  

 Sobre terem uma relação institucional muito boa entre eles e a Secretaria Municipal 

de Agricultura do município, 33,3% concordam e 29,6% discordam. A afirmativa ”Os 

beneficiários que se alimentam sempre tomam conhecimento de que as doações são da 

CONAB” todos concordam, sendo 51,9% concordaram totalmente e 48,1% concordam. Pode-

se observar que 55,6% dos representantes afirmaram que a CONAB RN deu todo apoio nos 

ensinamentos para a utilização do sistema online do PAA (denominado de PAANET), 59,3% 

afirmam concordar que o PAA possibilita uma melhoria considerável no contato entre os 

agricultores, 59,3% concordam com a afirmação de que sempre recebem fiscais da CONAB. 

Mais de 90% dos representantes afirmaram concordar com a afirmação “Nunca retornou para 

a associação/cooperativa nenhum alimento doado às instituições por falta de qualidade”, 

demonstrando uma profissionalização por parte dos agentes produtores/doadores. 

 Ainda tecendo reflexões sobre o Quadro 65, ao perceber que quase 30% discorda 

que não há uma relação institucional muito boa com a secretaria municipal de agricultura 

onde as associações/cooperativas são residentes significa que há dificuldade de acesso a ações 

de extensão rural, bem como isso afeta a implementação do PAA no Rio Grande do Norte, na 

medida em que estas Secretarias não são instituições que possuem as informações mapeadas 

sobre os agricultores familiares, dificultando ações diretivas e mais eficazes.  

 Todos os sujeitos da amostra concordaram totalmente que quando das doações, os 

beneficiados finais dos alimentos doados (creches, escolas estaduais, escolas municipais, 

instituições de governamentais e não governamentais etc) tomam conhecimento que aquela 

doação advém do PAA/CONAB. Esta afirmação diverge do que foi detectado nas entrevistas 

junto com os gestores e técnicos do PAA, pois em algumas fiscalizações que eles fizeram, 

observaram que têm pessoas beneficiadas que não sabem nem quem é a CONAB e muito 

menos o PAA. Essa adversidade pode gerar problemas de sobreposições, pois alguns 

interessados em evidência social e política podem fazer do ato de doação um ato privativo 



 

deles e não como sendo o Estado Brasileiro, que está intervindo por meio de um programa 

governamental da esfera federal.  

 

 

Quadro 65 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte II 
 

Afirmação/Assertiva 

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Temos uma comunicação constante 

com a CONAB 
18,5 74,1 3,7 3,7 0,0 100 

Conheço bem os outros 

instrumentos operacionais da 

CONAB Compra Direta e 

Formação de Estoque 

7,4 70,4 3,7 18,5 0,0 100 

A análise e retorno dos projetos é 

sempre muito rápida 
3,7 48,1 3,7 40,7 3,7 100 

Conhecemos bem o processo 

constante no instrumento 

operacional Doação Simultânea 

PAA da CONAB 

11,1 74,1 3,7 11,1 0,0 100 

Há uma relação institucional muito 

boa da nossa 

associação/cooperativa com a 

Secretaria Municipal de 

Agricultura do nosso município 

22,2 33,3 7,4 29,6 7,4 100 

Os beneficiários que se alimentam 

sempre tomam conhecimento de 

que as doações são da CONAB 

51,9 48,1 0,0 0,0 0,0 100 

A CONAB deu todo apoio nos 

ensinando a usar o sistema  
29,6 55,6 11,1 3,7 0,0 100 

O PAA possibilita uma melhoria 

considerável no contato entre os 

agricultores 

37,0 59,3 3,7 0,0 0,0 100 

Sempre somos fiscalizados pela 

CONAB 
22,2 59,3 3,7 14,8 0,0 100 

Nunca retornou para a 

associação/cooperativa nenhum 

alimento doado às instituições por 

falta de qualidade 

44,4 51,9 0,0 3,7 0,0 100 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
  

 

 Por fim, na parte III, pode-se observar por meio do Quadro 66 que 55,6% 

discordaram com a seguinte afirmação: “Durante as fiscalizações da CONAB sempre recebo 

o mesmo técnico na realização das visitas”, 81,5% concordam que sempre sabem com 

antecedência sobre a capacidade de recebimento/armazenamento da instituição receberá a 

doação, assim podem planejar tranquilamente o envio das doações, 63,0% concordam com as 

seguintes afirmações: “Tenho conhecimento dos canais de comunicação (telefone, email e 

outros) para solicitar apoio aos técnicos da CONAB”; “Durante a fiscalização o técnico da 

CONAB sempre conversa com os agricultores da associação/cooperativa”; “Os técnicos da 



 

CONAB sempre orientam a nossa instituição como deverá acontecer o processo de entrega 

das doações”.  

 Observou-se, ainda, que 66,7% dos sujeitos concordam que a associação/cooperativa 

está muito satisfeita com o empenho e atenção dos técnicos da CONAB na execução da 

doação simultânea, 59,3% concordam que sempre são entregues os materiais institucionais 

(folder explicativo, cartilha do PAA) quando da visita dos técnicos da CONAB, 63,0% 

também concordaram com as seguintes afirmações: “É comum o conhecimento de 

associações/cooperativas que não tem o perfil necessário para ser atendido pelo PAA da 

CONAB” e “A equipe da CONAB sempre retorna nossos contatos com rapidez e agilidade”. 

 Os dados permitem tecer algumas considerações. Primeiramente a agilidade com a 

qual os técnicos da CONAB retornam aos investigados, caracterizando o interesse e a pré-

disposição da equipe executora que o programa governamental seja implementado 

ininterruptamente. Quase 22,2% dos entrevistados ratificaram que recebem sempre o mesmo 

técnico nas fiscalizações. Ação de gestão esta que deve ser evitada, uma vez que este técnico, 

independente de quem seja já auxiliou na confecção do projeto de doação simultânea, tendo 

assim um relacionamento muito próximo destas organizações o que pode vir a prejudicar a 

objetividade no ato de fiscalizar em campo. Deve-se adotar a estratégia da rotatividade neste 

tipo de atividade de campo, deixando o processo impessoal e mais fidedigno.  

 Um ponto forte que não é do universo do PAA, mas que interfere na sua 

implementação,  é o saber usar a terra. Como se pode observar mais de 50% dos entrevistados 

afirmaram receber orientações sobre plantação e uso da terra. Provavelmente estas orientações 

são originadas da EMATER, Secretaria Federal da Agricultura Familiar (MDA) e outros 

órgãos que estão ligados ao campo/extensão rural, o têm como problema público, requerendo 

ação governamental. Do outro lado, quase 15% da amostra investigada afirmaram que não ter 

acesso a esse apoio citado.  

 O fato da maioria dos entrevistados (quase 92%) saber a capacidade de 

armazenamento e recebimento das instituições que se beneficiam com os alimentos doados é 

relevante é a base para que estes planejem a entrega e a CONAB RN possa vir a monitorar o 

processo. Deve ser lembrado que a associação/cooperativa apenas recebe o recurso, quando 

encaminha a CONAB RN um documento denominado de Ateste de Aceitabilidade assinado 

pelo representante da instituição recebedora, onde atesta a quantidade e qualidade dos 

produtos recebidos e nesta consta o nome do agricultor familiar fornecedor.  Ficou evidente, 

ao cruzar os dados, que esse grupo se refere às cooperativas/associações que doam para 



 

instituições localizadas em seus municípios, e não em situações cujo destino sejam 

organizações que possuam pessoas com deficiência nutricional noutros municípios.   

 Quanto às ferramentas de explicação sobre o PAA que deveriam ser adotados 

quando da saída dos técnicos para atividades de campo, aproximadamente 22,2 % informou 

que os materiais descritivos sobre o Programa nem sempre são entregues durante as visitas 

dos técnicos da CONAB RN às cooperativas/associações de agricultores familiares.   

 

Quadro 66 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte III 
 

 Afirmação/Assertiva 

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Durante as fiscalizações da CONAB 

sempre recebo o mesmo técnico na 

realização das visitas 

3,7 18,5 7,4 55,6 14,8 100 

Sempre sei com antecedência sobre a 

capacidade de 

recebimento/armazenamento da 

instituição receberá a doação, assim 

posso planejar tranquilamente o seu 

envio 

14,8 81,5 0,0 3,7 0,0 100 

Tenho conhecimento dos canais de 

comunicação (telefone, email e outros) 

para solicitar apoio aos técnicos da 

CONAB 

37,0 63,0 0,0 0,0 0,0 100 

 Durante a fiscalização o técnico da 

CONAB sempre conversa com os 

agricultores da associação/cooperativa 

18,5 63,0 14,8 3,7 0,0 100 

 Os técnicos da CONAB sempre 

orientam a nossa instituição como 

deverá acontecer o processo de entrega 

das doações 

37,0 63,0 0,0 0,0 0,0 100 

 Estamos muito satisfeitos com o 

empenho e atenção dos técnicos da 

CONAB na execução da doação 

simultânea 

25,9 66,7 0,0 7,4 0,0 100 

Nós sempre recebemos orientações de 

órgãos governamentais sobre manuseio 

e uso da terra (plantação e outros) 

18,5 55,6 11,1 14,8 0,0 100 

Os materiais institucionais (folder 

explicativo, cartilha do PAA) sempre 

são entregues quando da visita dos 

técnicos da CONAB 

7,4 59,3 11,1 22,2 0,0 100 

É comum o conhecimento de 

associações/cooperativas que não tem o 

perfil necessário para ser atendido pelo 

PAA da CONAB 

3,7 63,0 22,2 11,1 0,0 100 

A equipe da CONAB sempre retorna 

nossos contatos com rapidez e 

agilidade 

18,5 63,0 7,4 11,1 0,0 100 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 
 

 



 

 Um gargalo que não deveria haver mais na instância da gestão do PAA no RN é a 

confecção dos projetos de doação simultânea por técnicos do PAA, pois como foi observado 

nas entrevistas semiestruturadas na CONAB de outros Estados, os técnicos já avançaram e 

não estão mais prospectando projetos para fazer, mas sim prospectando 

cooperativas/associações para serem beneficiadas.  Um dos argumentos dos técnicos do PAA 

entrevistados é a de que ao confeccionar os projetos estão eliminando agentes 

intermediadores, que entram no processo, ganham o dinheiro pela elaboração e sai. De certa 

forma esse agente poderia ser extirpado se ao longo dos oito anos as capacitações previstas 

nos termos de convênio com os agentes financiadores do PAA viessem ocorrendo, fato este 

que não se materializou no Rio Grande do Norte.  

 Percebeu-se na realização das entrevistas com alguns representantes das 

associações/cooperativas que compuseram a Tese, que o mesmo sujeito respondia por mais de 

uma cooperativa/associação e esta com o conhecimento do Setor que operacionaliza o PAA 

no RN, ou seja, apresenta-se uma incoerência interna entre o discurso dos técnicos e a 

necessidade de não se ter este agente. Depreende-se que a ausência deste, passaria pela 

necessidade de desenhar um novo formato de atividade para os técnicos do PAA em campo, 

que seria mais analítica, numa lógica de pulverizar o programa e avançar diversificando a 

partir dos objetivos institucionais, indo além do que confeccionar os projetos, que apesar de 

ser importante não é o foco central do programa, portanto não deveria ser o foco central 

confeccioná-lo.  

 

 

5.9.2) A visão dos representantes das instituições governamentais/não- governamentais sobre 

a implementação do PAA 

 

 Analisada a visão dos representantes das cooperativas/associações responsáveis pela 

submissão dos projetos de doação simultânea à CONAB RN e nele as indicações das 

instituições governamentais e não governamentais que recebem as doações, passasse a 

discussão dos dados referente à pesquisa de campo feita com os representantes das 

organizações recebedoras dos alimentos. Seguindo a mesma lógica do item 8.9.1, será traçado 

o perfil inicial e depois os elementos referentes à implementação do PAA à luz da percepção 

dos sujeitos investigados. É possível observar no Gráfico 03 que entre as instituições 

beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB RN, 94,2% são não 

governamentais e apenas 5,8% são governamentais.  

 

Gráfico 03 - Perfil das instituições beneficiadas com doações de alimentos 



 

 

 
  

                                  Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

Quando questionado o tempo de existência das instituições recebedora dos alimentos, 

identifica-se que mais de 40% estão entre 5 e 8 anos, conforme pode ser visualizado no 

Gráfico 04.  As doações para instituições que são mais maduras, ou seja, acima de 30 anos 

decresce, pois a amostra desta representa 2,59%. De maneira geral percebe-se uma 

diversidade na distribuição de alimentos quando colocado em ênfase o tempo de existência 

destas instituições, a contar que em sua grande maioria são não governamentais. Pode-se 

inferir que a maioria consegue manter suas atividades sem financiamentos governamentais, 

sendo o PAA uma das políticas sociais que agrega aos cardápios das pessoas recebedora dos 

alimentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 - Tempo de existência das instituições beneficiadas 

 



 

 
   

                      Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

De acordo com o Gráfico 05, 78,64% das organizações investigadas, são associações e 

8,41% são escolas. Além destas ainda foram citadas Igrejas, Creches, Conselhos, Centro 

Social, Colônia, Casa de apoio, Fundação privada, Asilo, Clube das Mães, Centro espírita e 

Projeto/Escola. Há uma diluição no perfil das instituições recebedoras, onde 1,2 % são 

colônias de pescadores  e 0,65 são centros sociais.  

 

 

Gráfico  05 - Tipos de instituições beneficiadas com as doações de alimentos 
 

 
    

                    Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 
 

No Gráfico 06 observa-se que mensalmente 32,04% das instituições recebem doações, 

27,83% são beneficiadas semestralmente e 26,54% trimestralmente. Os outros períodos têm 

frequência inferior a 10%. Foi indagado aos sujeitos se estes receberam doações de mais de 

uma associação/cooperativa, totalizando 14,2%. Entre essas que receberam mais de 60% foi 



 

beneficiada no máximo duas vezes. Constata-se que há uma diversificação nas instituições 

governamentais e não governamentais quando se coloca em evidência o quantitativo, 

entretanto, ressalte-se que a forma como se materializa a frequência das doações, se percebe 

que a maioria (aproximadamente 56%) recebe  mensalmente ou trimestralmente.  

A minoria entrevistada, correspondente a 2,59% receberam doações semanalmente em 

2010, se mostrando, neste momento que existe sim a possibilidade de manter nessas 

instituições um cardápio contínuo e convergir para uma situação de melhoria nutricional, dada 

a regularidade.  Por outro lado, se a instituição compreender as doações como uma política de 

complementação alimentar, esta se atendendo ao objetivo institucional do PAA. 8,4% da 

amostra analisada recebeu doação anualmente, ou seja, uma ação pontual por parte das 

cooperativas/associações. Como a CONAB RN não tem o controle gestionário das 

instituições recebedoras e nem pré-determinar quais devem ser as recebedoras dos alimentos, 

especialmente pela incapacidade técnica e as organizações proponentes serem livres para 

proceder as indicações, o processo fica solto e não se sabe se estas que recebem alimentos 

doados com determina regularidade, são as pessoas  que estão, de fato, tendo sua situação 

nutricional melhorada.   

 

 

Gráfico 06 - Frequência do recebimento de doações 
 

 
                     

          Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

 

Discutindo o Gráfico 07, constata-se que a minoria, 1.62%, são instituições que 

possuem mais de 1000 pessoas beneficiadas. Aproximadamente 47% dos representantes  da 

organizações governamentais e não governamentais entrevistados informaram que possuem 

entre 151 e 300 pessoas que recebem os alimentos doados pela CONAB RN, por meio das 



 

cooperativas/associações. Tratado de uma forma geral o número de beneficiados, percebe-se 

que existe uma diversificação na quantidade de beneficiados mostrando que os agentes 

doadores buscam alinhar a entrega aos locais em que se tem um número grande de pessoas, 

que aparentemente estão em deficiência nutricional. Ao mesmo tempo, não se pode considerar  

o PAA como único agente minimizador da deficiência nutricional, pois uma minoria recebe 

alimentação com uma frequência ideal, no caso em tela, semanalmente.  

 

Gráfico  07- Quantidade de beneficiados nas instituições recebedoras de alimentos 

 

 
 

                    Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

Quando perguntando aos sujeitos sobre quais os meios pelos quais as instituições 

recebedoras tomaram conhecimento do PAA, pode-se visualizar no Quadro 67 a seguir que a 

grande maioria, quase 71%, destacou que conheceu através da CONAB. 12,6% informou que 

foi através da Emater, 7,8% por meio de informações oriundas dos municípios onde elas estão 

residentes e apenas 0,30 da amostra investigada confirmou que conheceu o PAA por meio das 

associações/cooperativas de agricultores familiares. Alguns pontos devem ser elencados no 

universo da implementação do PAA, dado os números apresentados.  

Primeiramente, como a minoria soube do PAA pelos agentes que propõem os projetos 

de doação simultânea, os dados permitem ratificar que as instituições governamentais e não 

governamentais, são levadas a compor o Programa de forma intempestiva, pois 

provavelmente só tomam conhecimento quando da colação dos dados formais no projeto 

(como CNPJ, número de pessoas beneficiadas etc), o que impede até de haver por parte da 

cooperativa/associação uma preocupação mais acurada se as instituições indicadas são as que 

realmente apresentam maior carência. A inércia da CONAB RN em interagir com os meios de 

comunicação que estão à disposição dos órgãos governamentais para divulgar o PAA se 



 

ratifica neste Quadro, pois apenas 3,60 dos entrevistados tomaram conhecimento do PAA por 

meio da mídia em geral.  

 

 

                                                Quadro 67 - Meios por onde conheceram o PAA  
 

 

Como Conheceu o PAA (%) 

Emater 12,60 

Município 7,80 

Associação/cooperativa  0,30 

CEACA 1,00 

FUMAC 0,30 

Sindicato 0,60 

Pela CONAB 70,90 

Pela mídia em geral 3,60 

Pelos agricultores familiares 2,90 

Total 100,00 

                                            Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

Avançando ainda no perfil do Grupo 3 (instituições que recebem as doações de 

alimentos), verificou-se que 98,38% da amostra não participam de outros programas sociais, 

além do PAA. Entre as que participam de outros programas governamentais, foram citados a 

Bolsa Família, o MESA Brasil (Programa do SESC) e a PNAE. A priore, confirma-se a 

dependência dessas instituições a uma única intervenção por parte do Governo Federal, se 

mostrando assim o PAA como uma construção necessária e importante na distribuição de 

alimentos. Especialmente após a aprovação da Emenda Constitucional n° 64/2003 aprovada 

em 2010, a qual tornou o alimento um direito fundamental, cabendo ao Estado Brasileiro 

encontrar formas de atender a esta nova demanda da sociedade.  

 Constatou-se que 96,76% das instituições não tem nutricionista em seu quadro de 

funcionários. De acordo com o Gráfico 08, em 35,28% das instituições os beneficiados 

recebem os alimentos para consumir em casa, enquanto em 21,68% são consumidos na 

própria instituição e em 43,04% ocorre ambos o casos, levam para casa e/ou consomem na 

instituição. 80,58% das instituições recebem alimentos in natura, 33,66% recebem 

industrializado (processado) e 22,98%  são beneficiados com alimentos orgânicos.  

       Evidenciam-se nestes casos onde não se tem o profissional de nutrição que um ponto 

deve ser discutido : não há como confirmar se as pessoas beneficiadas estão recebendo os 

alimentos necessários à complementação nutricional, isso leva a afirmar que nem as 

cooperativas/associações e nem a CONAB RN têm a certeza da qualidade da efetividade na 



 

execução do PAA quando ao atendimento ao contexto da melhora nutricional, vez que, a 

entrega ocorre sem o monitoramento da CONAB RN. E como as instituições governamentais 

e não governamentais beneficiadas devem apresentar carências diversas, recebem qualquer 

tipo de alimento, atestando a qualidade e em seguida a documentação é encaminhada a 

CONAB RN para conferência e pagamento.  

 

 

Gráfico 08 - Local de consumo dos alimentos doados 
 

 
 

                          Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

 Buscar-se-á agora compreender a avaliação da implementação por meio das 

variáveis abstraídas da literatura que trata do Tema no bojo da percepção dos representantes 

das organizações governamentais e não governamentais  que receberam alimentos em 2010. 

Assim são apresentado os Quadros nominados de Parte I, Parte II, Parte II e Parte IV. 

 No Quadro 68, referente à Parte I, observa-se que quase 90% das instituições 

governamentais/não governamentais entrevistadas conhecem claramente as regras quanto ao 

processo de recebimento das doações de alimentos, para uma porcentagem semelhante aos  

doados que sempre chegam na hora em que mais precisam. Em ambos os casos, menos de 5% 

discorda disto, sendo que no caso do conhecimento das regras do programa essa porcentagem 

é menor que 1%. Para aproximadamente 90% das instituições sempre há uma relação entre os 

alimentos doados e o perfil dos seus necessitados, apenas 1 % não observa essa relação.  

 Para 86% das instituições os alimentos recebidos sempre atendem toda a sua 

necessidade. Porém, em quase 4% das instituições isso não acontece. Quase 90% das 



 

instituições acreditam que sempre há uma relação entre os alimentos doados e o perfil dos 

seus necessitados, e apenas 1 % não observa essa relação.  

 Somente 4,20% das instituições não conhecem claramente as regras quanto ao 

processo de recebimento das doações de alimentos, sendo quase 95% conhecem claramente 

essas regras. Para aproximadamente 90% das instituições sempre há regularidade nas doações 

feitas pela associações/cooperativas/CONAB, enquanto que pouco mais de 85% cumprem os 

prazos de entrega dos alimentos. 

 Mais de 85% das instituições sempre sabem com antecedência o tipo e quantidade 

de alimentos que serão recebidos, possibilitando assim planejar o seu consumo (isso depois do 

projeto). Mais de 90% das instituições tem conhecimento dos canais de comunicação 

(telefone, email e outros) para fazer denúncias sobre irregularidades no recebimento das 

doações junto à CONAB RN.  

 

Quadro 68 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte I (instituições 

recebedoras) 
 

 

Assertivas/Afirmativas  

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Os alimentos doados sempre chegam na 

hora em que mais precisamos 
87,06% 9,06% 2,91% 0,97% 0,00% 100,00% 

Sempre há uma relação entre os 

alimentos doados e o perfil dos 

necessitados da minha instituição 

4,85% 84,47% 9,71% 0,97% 0,00% 100,00% 

Os alimentos que recebemos sempre 

atende toda a necessidade da instituição 
1,94% 84,14% 10,03% 3,88% 0,00% 100,00% 

Conhecemos claramente as regras 

quanto ao processo de recebimento das 

doações de alimentos 

89,00% 5,50% 1,30% 4,20% 0,00% 100,00% 

Os prazos de entrega dos alimentos são 

sempre cumpridos pelas 

associações/cooperativas de agricultores 

familiares 

3,56% 83,17% 11,97% 0,97% 0,32% 100,00% 

Sempre há regularidade nas doações 

feitas pela 

associações/cooperativas/CONAB 

2,60% 88,70% 6,80% 1,90% 0,00% 100,00% 

Sempre sei com antecedência o tipo e 

quantidade de alimentos que a 

instituição receberá, e isso me 

possibilita planejar o seu consumo na 

instituição 

1,94% 86,41% 7,44% 3,88% 0,32% 100,00% 

Tenho conhecimento dos canais de 

comunicação (telefone, email e outros) 

para fazer denúncias sobre 

irregularidades no recebimento das 

doações 

3,60% 88,00% 7,10% 1,30% 0,00% 100,00% 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 



 

  

 Discutindo a Parte II, representada por meio do Quadro 69 pode ser observado que 

aproximadamente 80% das instituições enviam relatórios à CONAB sobre o recebimento e o 

melhoramento da saúde nutricional dos seus beneficiários. Além disso, na visão de 88% 

dessas instituições sempre há espaços para sugestões à CONAB ou associações/cooperativas 

de agricultores familiares quanto às necessidades nutricionais. Mais de 90% das instituições 

não têm dificuldades quanto ao manuseio dos alimentos antes do consumo. Segundo as 

mesmas, sua estrutura (pessoal e material) consegue receber e tratar bem os alimentos.  

 Apenas 0,32% alegou ter dificuldades. Estocar os alimentos doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB também não é dificuldade para aproximadamente 93% das 

instituições. Em 82% das instituições há uma relação institucional muito boa com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, porém quando se trata do acompanhamento do conselho 

social, seja ele Municipal ou Estadual, na implementação do PAA nas doações, essa 

porcentagem cai para 60%. Já  21,70% das instituições não tem esse acompanhamento. Em se 

tratando de alimentos que precisam de testes governamentais (laudo ou certificado de 

classificação) estes sempre vêm acompanhados da doação, o que representa cerca  de 80% das 

instituições. 

 

 

Quadro 69 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte II (instituições 

recebedoras) 

 

Assertivas/Afirmativas  

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Em se tratando de alimentos que 

precisam de atestes governamentais 

(laudo ou certificado de 

classificação) estes sempre vêm 

acompanhados da doação 

0,97% 80,58% 13,27% 4,85% 0,32% 100,00% 

Enviamos relatórios à CONAB 

sobre o recebimento e o 

melhoramento da saúde nutricional 

dos beneficiários da minha 

instituição 

1,94% 79,61% 11,33% 7,12% 0,00% 100,00% 

Sempre há espaços para sugestões à 

CONAB ou 

associações/cooperativas de 

agricultores familiares quanto às 

necessidades nutricionais da 

instituição 

2,59% 85,76% 9,39% 2,27% 0,00% 100,00% 

Sempre temos como estocar os 

alimentos doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB 

4,85% 87,38% 5,18% 2,27% 0,32% 100,00% 



 

Não temos dificuldades quanto ao 

manuseio dos alimentos antes do 

consumo, nossa estrutura (pessoal e 

material) consegue receber/tratar 

bem os alimentos 

6,15% 85,44% 8,09% 0,32% 0,00% 100,00% 

Há uma relação institucional muito 

boa da nossa instituição com a 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

3,88% 78,32% 9,71% 8,09% 0,00% 100,00% 

Sempre tem conselho social 

(Municipal ou Estadual) 

acompanhando a implementação do 

PAA nas doações junto a nossa 

instituição 

2,30% 57,90% 18,10% 21,70% 0,00% 100,00% 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

  Conforme se observa, na Parte III, por meio da representação do Quadro 70, 83% 

das instituições sempre são fiscalizadas pela CONAB. De acordo com 87% durante a 

fiscalização o técnico sempre conversa com as pessoas que recebem as doações. 78% das 

instituições recebem sempre o mesmo técnico na realização das visitas. Em quase 85% das 

instituições a CONAB realiza pesquisa sistematicamente para avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pelos técnicos. Em mais de 90% das instituições os técnicos da CONAB sempre 

orientam como deverá acontecer o processo de recebimento das doações. 

 É superior a 80% a porcentagem daqueles que sempre que o alimento doado está 

fora dos padrões informam imediatamente à CONAB, só que neste caso quase 10% discorda. 

Esse aviso torna-se possível pelo fato de mais de 85% das instituições estarem em constante 

comunicação com a CONAB. Em 73,14% das instituições há visitas regulares da CONAB 

analisando a situação nutricional destas, já 16,18% se colocaram indiferentes a isso, enquanto 

que 9,71% discordam que haja essas visitas regulares. 

 

 

Quadro 70 - Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte III (instituições 

recebedoras) 

 

   Assertivas/Afirmativas  

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Sempre somos fiscalizados 

pela CONAB 
1,30% 81,90% 12,90% 3,90% 0,00% 100,00% 

Durante a fiscalização da 

CONAB o técnico sempre 

conversa com as pessoas que 

recebem as doações 

2,90% 84,50% 9,70% 2,90% 0,00% 100,00% 



 

Durante as fiscalizações da 

CONAB sempre recebo o 

mesmo técnico na realização 

das visitas 

0,65% 77,35% 12,30% 9,39% 0,32% 100,00% 

Já tivemos que devolver 

doações que não se 

enquadravam como sendo de 

qualidade 

0,65% 8,74% 4,21% 81,88% 4,53% 100,00% 

Sempre que o alimento 

doado está fora dos padrões 

informamos imediatamente à 

CONAB 

84,80% 3,60% 2,90% 8,70% 0,00% 100,00% 

A CONAB nos visita com 

regularidade analisando a 

nossa situação nutricional 

0,65% 73,14% 16,18% 9,71% 0,32% 100,00% 

A CONAB realiza 

sistematicamente pesquisa 

conosco para avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pelos técnicos 

1,94% 81,55% 11,65% 4,85% 0,00% 100,00% 

Os técnicos da CONAB 

sempre orientam a nossa 

instituição como deverá 

acontecer o processo de 

recebimento das doações 

3,20% 89,00% 5,20% 2,60% 0,00% 100,00% 

Temos uma comunicação 

constante com a CONAB 
2,91% 85,11% 10,03% 1,94% 0,00% 100,00% 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 

 Refletindo sobre o Quadro 71, referente à Parte IV da análise, é possível constatar 

que 80% das instituições conhecem bem os instrumentos operacionais (Compra Direta, 

Doação Simultânea e Formação de Estoque) do PAA da CONAB. Porcentagem maior ainda é 

daqueles que tem conhecimento que a finalidade do PAA é a de manter o agricultor no campo 

e desenvolver social e economicamente a  área rural, chegando a quase 95%. Ao mesmo 

tempo, deve ser criticado o fato de que elas conhecem, mas tem pouca participação na 

elaboração dos projetos de doação,  

 Quase 90% das instituições sempre são ouvidas pelos técnicos da CONAB quando 

sugerem melhorias no PAA, talvez por isso que mais de 90% delas estejam plenamente 

satisfeitas com a execução do PAA.  Mais de 80% das instituições sempre participam da 

elaboração do projeto com a Associação/Cooperativa antes de entregá-lo à CONAB. E para 

94,50 a CONAB teve um papel fundamental na intermediação da instituição para com a 

associação/cooperativa antes da elaboração do projeto. Essa informação deve ser refletida, 

pois se elas participam da elaboração é apenas dando informações formais para constar no 

processo administrativo, uma vez que de acordo com as entrevistas com os técnicos ratifica-se 

que esta participação é mínima.  



 

 Em aproximadamente 95% das instituições os alimentos doados são muito bem 

recebidos pelos beneficiários não havendo reclamação. Quantidade semelhante à de 

instituições que os beneficiários que se alimentam sempre tomam conhecimento de que as 

doações são da CONAB. Isto se mostra importante, pois o agente executor ganha seu espaço 

na implementação do programa governamental e concomitantemente se institucionaliza nas 

possibilidades de futuras relações inter organizações, especificamente, quando da execução do 

monitoramento do PAA (quando passar a existir pragmaticamente), uma vez que hoje é uma 

ação precária por parte da CONAB RN. 

 

Quadro 71- Variáveis sobre a implementação do PAA pela CONAB/RN – Parte IV (instituições 

recebedoras) 

 

Assertivas/Afirmativas  

Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Conhecemos bem os 

instrumentos operacionais 

(Compra Direta, Doação 

Simultânea e Formação de 

Estoque) do PAA da CONAB 

3,24% 76,70% 7,44% 12,30% 0,32% 100,00% 

Temos conhecimento que a 

finalidade do PAA é a de 

manter o agricultor no campo 

e desenvolver social e 

economicamente área rural 

7,40% 87,10% 5,20% 0,30% 0,00% 100,00% 

Sempre somos ouvidos pelos 

técnicos da CONAB quando 

sugerimos melhorias no PAA 

2,30% 85,80% 10,00% 1,90% 0,00% 100,00% 

Estamos plenamente 

satisfeitos com a execução do 

PAA em nossa instituição 

5,20% 87,40% 5,50% 1,90% 0,00% 100,00% 

Sempre participamos da 

elaboração do projeto com a 

Associação/Cooperativa antes 

de entregá-lo à CONAB 

2,60% 79,30% 13,60% 3,90% 0,60% 100,00% 

A CONAB teve um papel 

fundamental na intermediação 

da nossa instituição para com 

a associação/cooperativa antes 

da elaboração do projeto 

4,20% 90,30% 4,50% 1,00% 0,00% 100,00% 

Os alimentos doados são 

muito bem recebidos pelos 

beneficiários não havendo 

reclamação 

6,50% 87,70% 5,20% 0,60% 0,00% 100,00% 

Os beneficiários que se 

alimentam sempre tomam 

conhecimento de que as 

doações são da CONAB 

7,10% 86,10% 6,50% 0,30% 0,00% 100,00% 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 



 

 Na perspectiva de compreender melhor as relações entre as variáveis que tratam da 

implementação do PAA no universo das instituições governamentais e não governamentais, 

adotou-se o teste Qui-quadrado para identificar se nas relações existentes e pré-definidas a 

partir de indícios no momento da análise descritiva dos dados há significância estatística. 

Assim adotou-se a aplicação denominada de Teste de Independência, onde são apresentados 

os relacionamentos de duas ou mais variáveis.  

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 72, é 

possível observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, 

existe uma relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e o 

fato da instituição já ter recebido doação de mais de uma Associação/Cooperativa. Como 

pode ser visto no Quadro já citado, as instituições governamentais tem comportamento 

diferente das não governamentais, quanto ao recebimento de doações. A maioria das 

instituições não governamentais, não recebeu doação de mais de uma 

Associação/Cooperativa, enquanto que nas governamentais metade recebem e a outra  não.  

 Isso enseja uma reflexão por parte da gestão do PAA, pois os esforços têm se 

concentrado em associações/cooperativas que escolhem em sua maioria instituições 

governamentais para recebimento de doações e estas de mais de uma proponente, se 

mostrando assim, que há um viés de perspectiva na condução do melhoramento da possível 

deficiência nutricional. No entanto, o olhar para os não governamentais não deve sofrer de 

miopia gerencial, pois nestas localidades se encontram um público alvo mais factual do PAA, 

que  depende, em sua grande  maioria, de financiamentos externos para sua sobrevivência. 

Isto afeta o que Aguilar e Ander-egg (1994) denomina de cobertura deficitária do programa 

governamental e o processo de seleção dos beneficiários, que está nas mãos das 

associações/cooperativas e estas não tem como atestar quem tem o perfil ideal de recebimento 

dos alimentos. 

 

Quadro 72 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e se Já recebeu doação de 

mais de uma Associação/Cooperativa: 

     

Tipo 
Não Sim Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 9 50,00 9 50,00 18 100,00 

0,001 Não Governamental 256 87,97 35 12,03 291 100,00 

Total 265 85,76 44 14,24 309 100,00 

  Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011. 

 



 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado disposto no Quadro 73, é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e o fato de ter 

recebido alguma fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Pode ser visto 

no Quadro 73, que as instituições governamentais têm recebido mais fiscalizações do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) do que as não governamentais. A porcentagem 

das instituições não governamentais que já receberam fiscalização é aproximadamente quatro 

vezes menor que a porcentagem do total.  

 Considerando que há um desatendimento à prática de monitoramento, percebe-se 

também que o MDS não tem estrutura de acompanhamento, a não ser os relatórios remetidos 

pelos agentes diversos que implementam o PAA. Com isto, identifica-se uma preocupação em 

fiscalizar as instituições governamentais que receberam alimentos e um afastamento das não 

governamentais, as quais representam um universo maior de possibilidade a ser alvo do 

programa governamental,  e racionalmente deveriam ser também objeto de fiscalização. 

 

Quadro 73 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e se Já recebeu alguma 

fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

 

Tipo 
Não Sim Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 13 72,22 5 27,78 18 100,00 

0,013 Não Governamental 272 93,47 19 6,53 291 100,00 

Total 285 92,23 24 7,77 309 100,00 

  Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 Observando o valor-p do teste Qui-quadrado no Quadro 74, é possível concluir que 

há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma relação de 

dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a forma como conheceu 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), se foi pela CONAB ou não. Como pode ser 

visto no Quadro 74, as instituições governamentais têm comportamento diferente das não 

governamentais, quanto à forma pela qual conheceram o PAA. Entre as instituições não 

governamentais a maioria conheceu o programa por meio da CONAB, enquanto que nas 

governamentais isso ocorreu com apenas 11,11% das instituições.  

 Esse desconhecimento por parte das Governamentais perpassa pela própria 

desarticulação da CONAB RN com as demais instâncias públicas municipais/estaduais, 

especialmente nas cidades do interior do RN. Esse não entrelaçamento interinstitucional 

visando ações de comunicação (publicizando o programa) e ampliação da implementação do 



 

PAA, acaba dificultando o conhecimento da existência da CONAB e das diversas 

possibilidades que o PAA possui na busca por atender seus objetivos institucionais.   

 

Quadro 74 -Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e se conheceu o PAA por 

meio da CONAB 

 

Tipo 
Sim Não Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 2 11,11 16 88,89 18 100,00 

0,000 Não Governamental 217 74,57 74 25,43 291 100,00 

Total 219 70,87 90 29,13 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

Analisando o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 75, é possível 

observar que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, não 

existe uma relação de dependência entre a frequência de recebimento das doações e o fato da 

instituição já ter recebido doação de mais de uma Associação/Cooperativa. Como pode ser 

visto no Quadro supra, independente da frequência de recebimento das doações às instituições 

tem comportamento semelhante, quanto a ter recebido doações de mais de uma 

Associação/Cooperativa. Em todos os casos a maioria não recebeu doação de mais de uma 

instituição. 

 

Quadro 75 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre a frequência de recebimento das doações e 

se Já recebeu doação de mais de uma Associação/Cooperativa 

 

Recebe 
Não Sim Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Anualmente 22 84,62 4 15,38 26 100,00 

0,439 

Mensalmente 81 81,82 18 18,18 99 100,00 

Quinzenalmente 6 75,00 2 25,00 8 100,00 

Semanalmente 7 77,78 2 22,22 9 100,00 

Semestralmente 74 87,06 11 12,94 85 100,00 

Trimestralmente 75 91,46 7 8,54 82 100,00 

Total 265 85,76 44 14,24 309 100,00 

   Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado descrito no Quadro 76, é possível 

observar que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe 



 

uma relação de dependência entre a frequência de recebimento das doações e o fato de ter  

recebido alguma fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Pode ser visto 

no Quadro, que independente da frequência de recebimento das doações, às instituições tem 

comportamento semelhante, quanto ao fato de ter recebido alguma fiscalização do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS). 

 

Quadro 76 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre a frequência de recebimento das doações  

       e se já recebeu  alguma fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

 

Recebe 
Não Sim Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Anualmente 22 84,62 4 15,38 26 100,00 

0,337 

Mensalmente 89 89,90 10 10,10 99 100,00 

Quinzenalmente 7 87,50 1 12,50 8 100,00 

Semanalmente 8 88,89 1 11,11 9 100,00 

Semestralmente 82 96,47 3 3,53 85 100,00 

Trimestralmente 77 93,90 5 6,10 82 100,00 

Total 285 92,23 24 7,77 309 100,00 

     Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

 Observando o valor-p do teste Qui-quadrado no Quadro 77 é possível observar que 

existe associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma relação de 

dependência entre a frequência de recebimento das doações e a forma como conheceu o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), se foi pela CONAB ou não. Como pode ser 

visto no Quadro a seguir, as instituições que recebem doações semanalmente têm 

comportamento diferente das demais quanto à forma pela qual conheceram o PAA, sendo essa 

a única que a maioria não conheceu o programa por meio da CONAB. 

 As instituições que recebem doações com maior freqüência, ou seja, semanalmente 

está mais próxima do PAA, pois estas devem, por meio dos seus representantes, assinarem os 

relatórios de aceitabilidade dos produtos, confirmando a quantidade e qualidade dos mesmos 

para que as cooperativas/associações demandem em seguida a liberação do pagamento 

referente às entregas feitas. Entretanto, deve ser evidenciado que o teste da qualidade da 

maioria dos alimentos está no campo visual de quem recebe e não com atestados técnicos que 

ratifiquem a qualidade dos alimentos e a coerência nutricional do grupo recebedor.  

 

 

Quadro 77- Teste Qui-quadrado e cruzamento entre a frequência de recebimento das doações 

e se   conheceu o PAA por meio da CONAB 
 



 

 

Recebe 
Sim Não Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Anualmente 14 53,85 12 46,15 26 100,00 

0,022 

Mensalmente 73 73,74 26 26,26 99 100,00 

Quinzenalmente 5 62,50 3 37,50 8 100,00 

Semanalmente 3 33,33 6 66,67 9 100,00 

Semestralmente 67 78,82 18 21,18 85 100,00 

Trimestralmente 57 69,51 25 30,49 82 100,00 

Total 219 70,87 90 29,13 309 100,00 

     Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

  

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado mostrado no Quadro 78, é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a sua 

participação na elaboração do projeto das Associações/Cooperativas. Como pode ser visto, as 

instituições governamentais tem comportamento diferente das não governamentais, quanto à 

participação na elaboração do projeto. Nas instituições não governamentais quase 85% 

concorda que participa da elaboração do projeto e apenas 2% discorda, já nas governamentais, 

a quantidade daquelas que concordam é a mesma das que discordam. 

 Depreende-se dessa análise que as instituições não governamentais são mais 

proativas no relacionamento com as cooperativas/associações proponentes dos projetos de 

doação simultânea. Por serem instituições que não possuem, em sua grande maioria, renda 

fixa e prestam serviços sociais, o interesse pela participação no PAA levam-nas a contribuir 

na elaboração do projeto submetido à CONAB RN. 

 

 

Quadro 78 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a sua participação na 

elaboração do projeto com a Associação/Cooperativa antes de entregá-lo à CONAB 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 8 44,44 2 11,11 8 44,44 18 100,00 

0,000 Não Governamental 245 84,19 40 13,75 6 2,06 291 100,00 

Total 253 81,88 42 13,59 14 4,53 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

Observando o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 79, é possível 

concluir que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e o 



 

recebimento de visitas regulares da CONAB para analisar a situação nutricional da instituição. 

Como pode ser visto, as instituições governamentais tem comportamento diferente das não 

governamentais, quanto ao recebimento de visitas regulares da CONAB para analisar a sua 

situação nutricional. Nas instituições não governamentais mais de 75% concorda que recebem 

visitas regulares e apenas 9% discorda, já nas governamentais, a quantidade daquelas que 

concordam é a mesma das que discordam, sendo que 44,44% das instituições governamentais 

se mostraram indiferentes a esta situação. 

 

Quadro 79 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e o recebimento de visitas 

regulares da CONAB para analisar a situação nutricional da instituição 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 5 27,78 8 44,44 5 27,78 18 100,00 

0,000 Não Governamental 223 76,63 42 14,43 26 8,93 291 100,00 

Total 228 73,79 50 16,18 31 10,03 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado apontado no Quadro 80, é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência, entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a existência 

de uma comunicação constante com a CONAB. Constatou-se que as instituições 

governamentais tem comportamento diferente das não governamentais, quanto a existência 

dessa comunicação. Nas instituições não governamentais quase 90% concorda que haja essa 

comunicação, 8,93% são indiferentes e apenas 1,37% discorda, já nas governamentais 61%, 

concordam, 11,11% discordam e 27,78% se mostram indiferentes. 

 Essa proximidade na comunicação entre a instituição recebedora de alimentos e a 

CONAB RN, não foi constatada nas entrevistas realizadas junto aos gestores e técnicos do 

PAA. Bem como analisando os dados qualitativos, oriundo das falas dos entrevistados 

verificou-se que em nível de controle e acompanhamento da gestora do PAA não mantém 

contato prévio coordenadamente com as instituições recebedoras de alimentos (para atestar a 

real necessidade de carência nutricional), mas sim com as cooperativas/associações de 

agricultores familiares proponentes dos projetos de doação.  

 Isto se confirma, quando se vislumbra o sistema de informação adotado pela 

CONAB (PAANeT) o qual se quer demanda os dados de contato (nome, telefone e email) dos 

representantes das instituições recebedoras, ou seja, se há algum controle disto não é em nível 



 

gerencial, mas provavelmente em nível individual (junto aos técnicos que fazem as atividades 

de campo). O que deve ter levado os representantes das instituições governamentais e não 

governamentais a ratificar essa proximidade de comunicação com a CONAB RN pode estar 

atrelada à importância da execução do PAA fazendo-a apresentar esse comportamento 

confirmatório frente à assertiva.  

 

Quadro 80 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a existência de uma 

comunicação constante com a CONAB RN 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 11 61,11 5 27,78 2 11,11 18 100,00 

0,000 Não Governamental 261 89,69 26 8,93 4 1,37 291 100,00 

Total 272 88,03 31 10,03 6 1,94 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

 Observando o valor-p do teste Qui-quadrado mostrado no Quadro 81 é possível 

concluir que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a existência 

de uma relação entre os alimentos doados e o perfil dos necessitados da instituição. 

Constatou-se que as instituições governamentais tem comportamento diferente das não 

governamentais, quanto à existência dessa relação. Nas instituições não governamentais mais 

de 90% concorda que haja essa relação, 8,93% são indiferentes e apenas 0,69% discorda. Já 

nas governamentais 72%, concordam, 5,56% discordam e 22,22% se mostram indiferentes. 

 Essa relação de dependência constatada no universo das não governamentais já era 

esperado, pois  estas tem grande interesse pela permanência do programa, o que leva a um 

comportamento de convergência na relação alimento doado-perfil. Entretanto, os 

entrevistados (técnicos do PAA) observaram em alguns momentos que isto é aleatório, ou 

seja, tem a oportunidade de doar, a uma ação em receber, mas não necessariamente uma 

análise coerente com a dieta necessária. Assim, o beneficiário pode estar recebendo muito 

carboidrato e requerer para seu equilíbrio nutricional alimentos ricos em fibras e proteínas.  

 

Quadro 81- Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a existência de uma relação 

entre os alimentos doados e o perfil dos necessitados da instituição 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 13 72,22 4 22,22 1 5,56 18 100,00 
0,020 

Não Governamental 263 90,38 26 8,93 2 0,69 291 100,00 



 

Total 276 89,32 30 9,71 3 0,97 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 82, é 

possível observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, 

existe uma relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a 

existência de regularidade nas doações feitas pela associações/cooperativas/CONAB. 

Constatou-se que  as instituições governamentais tem comportamento diferente das não 

governamentais, quanto à existência dessa regularidade. Nas instituições não governamentais 

mais de 90% concorda que haja essa regularidade, 6,19% são indiferentes e apenas 1,37% 

discordam, já nas governamentais 72%, concordam, 16,67% se mostram indiferentes 11,11% 

discordam. 

 

Quadro 82 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a existência de regularidade 

nas doações feitas pela associações/cooperativas/CONAB: 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 13 72,22 3 16,67 2 11,11 18 100,00 

0,003 Não Governamental 269 92,44 18 6,19 4 1,37 291 100,00 

Total 282 91,26 21 6,80 6 1,94 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

Observando o valor-p do teste Qui-quadrado disposto no Quadro 83, é possível 

concluir que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e o 

conhecimento sobre os instrumentos operacionais (Compra Direta, Doação Simultânea e 

Formação de Estoque) do PAA da CONAB. Como pode ser visualizado, as instituições 

governamentais tem comportamento diferente das não governamentais, quanto a esse 

conhecimento. Enquanto nas instituições não governamentais mais de 80% concorda que 

tenha esse conhecimento, nas governamentais pouco mais de 55% tem essa mesma opinião. 

Com relação a discordar da existência desse conhecimento entre as governamentais essa 

porcentagem foi bem maior, chegando a 27,78%, enquanto que nas não governamentais não 

passou de 11,68%. 

 

Quadro 83 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e o conhecimento sobre os 

instrumentos operacionais (Compra Direta, Doação Simultânea e Formação de Estoque) do PAA da 

CONAB 
 



 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 10 55,56 3 16,67 5 27,78 18 100,00 

0,029 Não Governamental 237 81,44 20 6,87 34 11,68 291 100,00 

Total 247 79,94 23 7,44 39 12,62 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado pode ser visto no Quadro 84, é 

possível observar que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou 

seja, não existe uma relação de dependência entre o tipo de instituição, seja  governamental ou 

não, e tem conhecimento que a finalidade do PAA é a de manter o agricultor no campo e 

desenvolver social e economicamente a área rural. Como pode ser visto no Quadro a seguir, 

independente do tipo às instituições tem comportamento semelhante, quanto ao conhecimento 

da finalidade do PAA. Tanto nas governamentais, quanto os não governamentais 

aproximadamente 95% concordam que tem conhecimento sobre a finalidade do programa. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 84 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e ter conhecimento que a 

finalidade do PAA é a de manter o agricultor no campo e desenvolver social e economicamente área 

rural 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 17 94,44 1 5,56 0 0,00 18 100,00 

0,967 Não Governamental 275 94,50 15 5,15 1 0,34 291 100,00 

Total 292 94,50 16 5,18 1 0,32 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado disposto no Quadro 85, é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a existência 

de espaço para sugestões à CONAB ou associações/cooperativas de agricultores familiares 

quanto às necessidades nutricionais da instituição. Como pode ser visto, as instituições 

governamentais tem comportamento diferente das não governamentais, quanto à existência 



 

dessa abertura as sugestões. Enquanto nas instituições não governamentais mais de 90% 

concordam que haja essa abertura, nas governamentais pouco mais da metade tem a mesma 

opinião. Situação inversa ocorre entre aquelas que discordam, sendo que neste caso as 

instituições governamentais têm porcentagem mais de dez vezes maior que as não 

governamentais. Evidencia-se que o Estado tem dificuldades de compatibilizar espaços de 

interlocução de forma a facilitar a implementação do PAA entre seus próprios interlocutores.  

 

Quadro 85- Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a existência de espaço para 

sugestões à CONAB ou associações/cooperativas de agricultores familiares quanto às necessidades 

nutricionais da instituição 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 10 55,56 5 27,78 3 16,67 18 100,00 

0,000 Não Governamental 263 9038 24 8,25 4 1,37 291 100,00 

Total 273 88, ,35 29 9,39 7 2,27 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

  

Observando o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 86, é possível 

concluir que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, ser sempre 

escutados   pelos técnicos da CONAB quando sugerem melhorias no PAA, ou seja, as 

instituições governamentais tem comportamento diferente das não governamentais, quanto a 

serem ouvidos. Nas instituições não governamentais mais de 90% concordam que são 

ouvidos, nas governamentais pouco mais de 55% tem essa mesma opinião. Enquanto que a 

discordância ocorreu em menos de 1% das instituições não governamentais e em mais de 20% 

das governamentais, mostrando a diferença existente na opinião dos dois tipos de instituição. 

 

 

Quadro 86 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e ser sempre ouvidos pelos 

técnicos da CONAB quando sugerem melhorias no PAA 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 10 55,56 4 22,22 4 22,22 18 100,00 

0,000 Não Governamental 262 90,03 27 9,28 2 0,69 291 100,00 

Total 272 88,03 31 10,03 6 1,94 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 



 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado disponibilizado no Quadro 87, é 

possível observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, 

existe uma relação de dependência, entre o tipo de instituição, se é governamental ou não, e 

ser sempre fiscalizados pela CONAB. Como pode ser visto, as instituições governamentais 

tem comportamento diferente das não governamentais, quanto a ser sempre fiscalizados pela 

CONAB. Enquanto nas instituições não governamentais aproximadamente 85% concordam 

que haja fiscalização constante, nas governamentais apenas a metade tem a mesma opinião. 

Situação inversa ocorre entre aquelas que discordam, com porcentagem de apenas 2,06% 

entre as não governamentais e de mais de 30% entre as instituições governamentais, 

enfatizando a diferença de opinião entre os dois tipos de instituição, quanto a essa questão. 

 

 

Quadro 87- Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e ser sempre fiscalizados pela 

CONAB 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 9 50,00 3 16,67 6 33,33 18 100,00 

0,000 Não Governamental 248 85,22 37 12,71 6 2,06 291 100,00 

Total 257 83,17 40 12,94 12 3,88 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 88, é 

possível observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, 

existe uma relação de dependência, entre o tipo de instituição, se é governamental ou não, e 

ter conhecimento dos canais de comunicação (telefone, email e outros) para fazer denúncias 

sobre irregularidades no recebimento das doações. Nas instituições não governamentais mais 

de 90% tem conhecimentos sobre esses canais de fiscalização, nas governamentais 77,78% 

tem o mesmo conhecimento. Situação inversa ocorre entre aquelas que discordam, com 

menos de 1% entre as não governamentais e mais de 10% entre as instituições 

governamentais, enfatizando a diferença de opinião entre os dois tipos de instituição, quanto à 

existência desse conhecimento. 

 

Quadro 88 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e ter conhecimento dos 

canais de comunicação (telefone, email e outros) para fazer denúncias sobre irregularidades no 

recebimento das doações 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 



 

Governamental 14 77,78 2 11,11 2 11,11 18 100,00 

0,001 Não Governamental 269 92,44 20 6,87 2 0,69 291 100,00 

Total 283 91,59 22 7,12 4 1,29 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

  Observando o Quadro 89 verifica-se por meio do valor-p do teste Qui-quadrado,  

que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma relação 

de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e ter sempre orientação 

dos técnicos da CONAB de como deverá acontecer o processo de recebimento das doações. 

Como pode ser constatado, as instituições governamentais tem comportamento diferente das 

não governamentais, quanto ao recebimento dessa orientação. Nas instituições não 

governamentais quase 95% concordam que recebem essa orientação, já nas governamentais 

pouco mais de 60% tem essa mesma opinião.  Enquanto que a discordância ocorreu em 

aproximadamente 2% das instituições não governamentais e em mais de 10% das 

governamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 89 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e ter sempre orientação dos 

técnicos da CONAB de como deverá acontecer o processo de recebimento das doações 
 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 11 61,11 5 27,78 2 11,11 18 100,00 

0,000 Não Governamental 274 94,16 11 3,78 6 2,06 291 100,00 

Total 285 92,23 16 5,18 8 2,59 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

 

 De acordo com o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 90, é 

possível observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, 

existe uma relação de dependência entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e a 

CONAB RN de ter tido papel fundamental na intermediação da instituição para com a 

associação/cooperativa antes da elaboração do projeto. Para mais de 95% das instituições não 

governamentais mais de 95% a CONAB exerceu esse papel fundamental de intermediação, 

nas governamentais 77,78% tem a mesma opinião. Situação inversa ocorre entre aquelas que 

discordam, com menos de 1% entre as não governamentais e mais de 10% entre as 



 

instituições governamentais, enfatizando a diferença de opinião entre os dois tipos de 

instituição, quanto a essa participação fundamental da CONAB RN. 

 Esses dados ratificam as discussões da ação limitante em que a CONAB RN ainda se 

encontra, pois apesar das instituições reconhecerem sua importância na intermediação, esta 

não ocorre na implementação proativamente, a não ser nos pagamentos às 

cooperativas/associações de agricultura, em que se percebe o empenho dos técnicos em 

executar com brevidade  a contribuição destes na confecção dos projetos de doação 

simultânea que até a confecção desta Tese ainda continua sendo um dos principais eixos de 

ação dos técnicos. Falta a intermediação no acompanhamento/monitoramento da 

implementação e quanto à qualidade das ações de fiscalizações, uma vez que estas são 

insuficientes quando comparado com o número de atendimentos realizados e adoção de não 

padronização da prática da fiscalização por parte dos técnicos acaba fragilizando o processo.   

 

 

 

 

 

Quadro 90 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e a CONAB ter tido papel 

fundamental na intermediação da instituição para com a associação/cooperativa antes da elaboração do 

projeto 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 14 77,78 2 11,11 2 11,11 18 100,00 

0,000 Não Governamental 278 95,53 12 4,12 1 0,34 291 100,00 

Total 292 94,50 14 4,53 3 0,97 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

 Observando o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 91, é possível 

concluir que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, não 

existe uma relação de dependência entre o tipo de instituição, seja  governamental ou não, e 

os beneficiários aceitarem bem os alimentos doados não havendo reclamação. Como pode ser 

visto, estas instituições tem comportamento semelhante quanto à recepção dos alimentos 

doados. Nas instituições não governamentais 93,81% concordam que os alimentos são bem 

aceitos e que não há reclamações, já nas governamentais todas as instituições acreditam nessa 

boa aceitação. 



 

 

 

Quadro 91- Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e os beneficiários aceitarem 

bem os alimentos doados não havendo reclamação 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 18 100,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 

0,554 Não Governamental 273 93,81 16 5,50 2 0,69 291 100,00 

Total 291 94,17 16 5,18 2 0,65 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

De acordo com o Quadro 92, pode-se detectar que com valor-p do teste Qui-quadrado, 

é possível verificar que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou 

seja, não existe uma relação de dependência, entre o tipo de instituição, seja governamental ou 

não, e estar plenamente satisfeitos com a execução do PAA na instituição. Nas instituições 

não governamentais 93,13% estão plenamente satisfeitos, já nas governamentais 83,33% tem 

a mesma sensação de satisfação. Pode-se considerar que para efeitos de análise geral que o 

PAA tem satisfeito os dois grupos de instituições que recebem alimentos com uma média de 

satisfação superior a 80% para ambos. Isto conota que os alimentos doados estão atendendo as 

necessidades existentes, mesmo que, em essência,  seja uma satisfação não adequadas para os 

que estão em situação de deficiência nutricional.  

 

Quadro 92 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e estar plenamente satisfeitos 

com a execução do PAA na instituição 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 15 83,33 3 16,67 0 0,00 18 100,00 

0,087 Não Governamental 271 93,13 14 4,81 6 2,06 291 100,00 

Total 286 92,56 17 5,50 6 1,94 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 

 

 A tentativa de compreender o processo de implementação do PAA no Rio Grande do 

Norte passa por um esforço de pesquisa que considera os elementos abordados por Silva et al 

(2001) ao observa que uma política pública, desde a sua formação, envolve mobilização e 

alocação de recursos, divisão de trabalho (tempo); uso de controles (poder), interação entre 

sujeitos; interesses diversos, adaptações; riscos e incertezas sobre processos e resultados; 

noção de sucesso e fracasso, destacando-se a relevância dos sujeitos sociais desse processo e 



 

suas racionalidades. Com efeito, o processo das políticas públicas é assumido nos seus 

diferentes momentos, por uma diversidade de sujeitos que entram, saem ou permanecem no 

processo (isso dinamicamente, especialmente no contexto Brasileiro), sendo estes orientados 

por diferentes racionalidades e movidos por diferentes interesses, fazendo do 

desenvolvimento das políticas públicas um processo contraditório e não linear, ou seja, não 

seguindo o curso de ação a risca.  

 A implementação do PAA não fugiu a regra, pois as leituras dos atores envolvidos, 

como os técnicos e gestores locais no RN, a CONAB Matriz, os representantes das 

associações de agricultores familiares e das instituições governamentais e não governamentais 

convergem e divergem em diversos momentos da pesquisa avaliativa, pois as racionalidades, 

interesses e objetivos são os mais voláteis possíveis. Como lembra Villanueva et al (1996) 

para entender a implementação da política pública perpassa pelo entendimento de que há uma 

constante reivindicação da cotidianidade social. Avançando ainda mais os autores observam 

que os 

 

Factores (distorsiones burocráticas, resistencias locales, conflictos 

intergubernamentales, heterogeneidad de interes, diversidad de situaciones, 

indiferencia de los beneficiários...) demostraban que la promulgación de leyes 

buenas o el buen diseño (científico-tecnológico) de un programa gubernamental no 

eran condiciones suficientes para el exito efectivo de una política. Esta conclusión, 

solo a la apariencia obvia y trivial, llamó a la atención sobre el hecho de que en el 

policymaking, después de la “gran” decisión, entraban en juego factores, tal vez 

menores,(grifo nosso) que no habían sido previstos por leyes y programas y que, sin 

embargo, distorsionaban las leyes y los programas o simplemente los hacían a un 

lado. Más aún, el proceso de implementación fue también la ocasión para descubrir 

la inconsistência de muchas relaciones causales espúrias que la legislación y el 

programa de gobierno habían incorporado, confiando en los teoremas de la 

economia, la sociologia, la pedagogia, la ciência política, el urbanismo. Las 

conexiones causales entre fenomenos, contemplativos por teorias, modelos y 

tecnologias, o simplemente no sucedieron o tuvieron lugar en formas imprevistas, 

con un cortejo de consecuencias secundarias indeseadas.” (VILLANUEVA Et al, 

1996, 26-27). 

 
 

 

 Continuando nas discussões sobre o universo das instituições governamentais e não 

governamentais, observa-se que o valor-p do teste Qui-quadrado apresentado no Quadro 93, é 

possível depreender que não há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou 

seja, não existe uma relação de dependência, entre o tipo de instituição, se é governamental ou 

não, e os beneficiários aceitarem bem os alimentos doados não havendo reclamação. Como 

pode ser visto, as instituições, sejam elas governamentais ou não, tem comportamento 

semelhante, quanto à recepção dos alimentos doados. Nas instituições não governamentais 



 

93,81% concordam que os alimentos são bem aceitos e que não há reclamações, já nas 

governamentais todas as instituições acreditam nessa boa aceitação. 

 

Quadro 93 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e os beneficiários aceitarem 

bem os alimentos doados não havendo reclamação 
 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 18 100,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 

0,554 Não Governamental 273 93,81 16 5,50 2 0,69 291 100,00 

Total 291 94,17 16 5,18 2 0,65 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 

 Analisando o valor-p do teste Qui-quadrado disposto no Quadro 94 é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência, entre o tipo de instituição, seja governamental ou não, e o fato dos 

beneficiários que se alimentam sempre tomarem conhecimento de que as doações são da 

CONAB RN. Como pode ser constatado, as instituições governamentais tem comportamento 

diferente das não governamentais, quanto ao acesso a essa informação. Nas instituições não 

governamentais quase 95% concorda que os beneficiários que se alimentam sempre tomaram 

conhecimento de que as doações são da CONAB, já nas governamentais a quantidade 

daquelas que tomam conhecimento disso cai para pouco mais de 70%.  

 Essa preocupação da imagem institucional da CONAB envolvida no PAA reflete na 

própria posição da instituição em sua execução, pois como há um conhecimento dentre os que 

recebem alimentos, a possibilidade de controle é ainda maior, bem como a possibilidade dos 

gestores das instituições recebedoras fazerem dos atos de entrega momentos políticos 

partidários, apesar de existir tais situações, conforme relataram alguns técnicos do PAA em 

suas atividades de campo.  

 

Quadro 94 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e os beneficiários que se 

alimentam sempre tomarem conhecimento de que as doações são da CONAB 
 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 13 72,22 4 22,22 1 5,56 18 100,00 

0,000 Não 

Governamental 
275 94,50 16 5,50 0 0,00 291 100,00 

Total 288 93,20 20 6,47 1 0,32 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 



 

 

Visualizando o valor-p do teste Qui-quadrado apontado no Quadro 95, é possível 

observar que há associação significativa a um nível de confiança de 95%, ou seja, existe uma 

relação de dependência entre o tipo de instituição, seja  governamental ou não, e durante a 

fiscalização da CONAB o técnico sempre conversar com as pessoas que recebem as doações. 

Como pode ser visto, as instituições governamentais tem comportamento diferente das não 

governamentais, quanto à existência desse diálogo. Nas instituições não governamentais 90% 

concordam que exista essa conversa e apenas 1% discorda. Já nas governamentais, menos da 

metade concordam, enquanto que 33,33% discordam e 22,22% são indiferentes. 

Se confirma ainda mais a falta de uma aproximação do Estado (Governo Federal) com 

as instituições governamentais nos municípios diversos em que o PAA é implementado. Tal 

precariedade nesta interlocução dificulta o controle social, que deveria ser sistematicamente 

exercido. Neste mesmo limiar deve-se destacar que o comportamento da não relação CONAB 

RN com quem de fato recebe o alimento coloca em xeque a efetividade do Programa de 

Aquisição de Alimentos, pois não há se quer uma visualização dos beneficiários finais, 

causando assim no corpo técnico uma ineficiência informacional que afetará a gestão do 

programa.   

Esse contexto é explicitado por Barret (2004) ao tratar que no campo da 

microimplementação, que acontecem as intervenções do Estado, há uma tensão permanente 

entre a expectativa do controle gerencial normativo dos processos de implementação e da 

realidade vivida pelos técnicos em campo. Por um lado os técnicos do PAA vão a campo, e  

executam o programa, mas ao mesmo tempo, quando da realização das chamadas 

fiscalizações não enfocam as instituições governamentais de maneira equitativa. Assim 

identificam-se as fragilidades pontuais que impedem um acompanhamento gerencial destas 

ações e uma reflexão sob a perspectiva da aprendizagem.  

 

Quadro 95 - Teste Qui-quadrado e cruzamento entre o tipo de instituição e durante a fiscalização da 

CONAB o técnico sempre conversar com as pessoas que recebem as doações 
 

 

Tipo 
Concordo Indiferente Discordo Total 

Valor-p 
Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Governamental 8 44,44 4 22,22 6 33,33 18 100,00 

0,000 Não 

Governamental 
262 90,03 26 8,93 3 1,03 291 100,00 

Total 270 87,38 30 9,71 9 2,91 309 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, dezembro/2011 
 



 

Percebe-se que a compreensão da implementação do PAA pela abordagem Top Down 

(MATLAND 1995),  não é suficiente, uma vez que as normas e estatutos estão dispostos e 

disponíveis para todos os envolvidos, tantos os agentes executores da CONAB RN como os 

beneficiários. No entanto, ainda há uma fuga parcial destas normas visando à implementação 

pautada em números, em valores quantitativos, pois como observou alguns técnicos nas 

entrevistas o campo da agricultura familiar é muito dinâmica, levando às vezes a necessidade 

de “ajustes”, previstos nos modelo teórico de Pressman e Wildavsky (1998). A gestão local do 

PAA dá autonomia excessiva aos técnicos do programa no Rio Grande do Norte e a CONAB 

MATRIZ ao mesmo tempo não acompanha qualitativamente a implementação do PAA, não 

tendo objetivos organizacionais claros que coloquem o Programa como o mais “importante” 

para a Estatal.  

Para Costa (2007) dentre os fatores que interferem na implementação de determinada 

política pública, tem-se o déficit da capacidade institucional e gerencial concernentes ao 

arcabouço responsável pelo órgão que estiver à frente da implementação. Neste contexto 

ratifica-se a presença desse fator no modelo de implementação adotado pela CONAB RN na 

execução do Programa de Aquisição de Alimentos. Isto pode ser tratado analiticamente 

quando se verifica a disparidade de objetivos do PAA entre os agentes financiadores, ao corpo 

técnico do programa avaliado, por ser, aparentemente insuficiente (fala dos entrevistados), 

ausência da prática de planejamento local e uma falta de interlocução gerencial entre os 

gestores intermediários e o Gestor Nacional do Programa, fatores intervenientes derivados de 

forças políticas externas.  Apesar do PAA ser a mola mestra das ações da CONAB (Nacional  

e no RN), falta uma profissionalização das práticas de gestão da implementação, evidenciado 

nos dados empíricos da pesquisa de campo e das análises documentais.  

Visando afunilar as discussões sobre a implementação do PAA no universo das 

instituições governamentais e não governamentais recebedoras, realizou-se uma análise 

fatorial. Para a adoção desta técnica multivariada, verificou-se a distribuição dos dados para 

confirmação da utilização da técnica através do teste de “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy”. Utilizou-se o método Maximum  Likelihood e rotação Oblimi, 

conforme a disposição fatorial encontrada por Kovacs (2003).  

Pode-se observar através da figura 30 que a partir de 10 (dez) fatores a variação parece 

constante em declínio. Utilizando a teoria apresentada por Hair et al (2005), resolveu definir 9 

(nove) fatores, apresentando os requisitos exigidos para a realização da análise fatorial, ainda 

com KMO maior que 0,6 (0,841) e teste de esfericidade de Bartlett's significativa (p<0,01). 

Foi utilizado o método de PC com rotação ortogonal, ou seja, não há correlação entre os 



 

fatores, de Varimax, o qual minimiza a possibilidade de uma variável ter pesos altos em 

diferentes fatores. 

                                                    Figura 30 - Scree plot dos fatores 

                                  

                                   Fonte: Levantamento de dados primários, 2011. 

 

Para a realização da análise fatorial utilizou-se a matriz de correlação das variáveis, 

assim pretende-se identificar as dimensões latentes com o propósito de condensar a 

informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas 

dimensões compostas ou variáveis estatísticas mais conhecidas como os fatores com uma 

perda mínima de informação, referentes a implementação do PAA no RN. Nas três primeiras 

colunas são apresentados os autovalores iniciais discriminados para todos os possíveis fatores, 

apresentando o total percentual de variância e o acumulado. Nas colunas seguintes são 

apresentados a soma do quadrado de extração das cargas e o quadrado das somas de rotação 

das cargas apenas para a quantidade de fatores determinados (nove).   

Na Tabela 6 são apresentadas as informações relativas às 32 (trinta e duas) variáveis 

possíveis e seu poder explanatório relativo expresso por seus autovalores. Ao verificar os 

autovalores para o décimo fator em diante, percebe-se que todos estão abaixo de 1, critério da 

raiz latente inviabilizando a inclusão desses fatores. Para o décimo e o décimo primeiro fator 

poder-se-ão considerar a inclusão deles, pois os autovalores estão bem próximos de 1, mas 

escolheu-se resumir as variáveis apenas em 9 (nove) fatores, pois estes possuem autovalores 

acima de 1 . Esses 9 (nove) fatores retidos representam (explicam) 56,965% da variância das 

32 (trinta e duas) variáveis são considerando suficiente em termos de variância total 

explicada.  

 

  Tabela 06 - Total de variância explicada (Variance Explained) 



 

 

Componentes 

Autovalores iniciais 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% de 

variância 

% 

cumulativo 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,660 20,813 20,813 6,660 20,813 20,813 3,636 11,362 11,362 

2 2,482 7,757 28,569 2,482 7,757 28,569 2,271 7,097 18,459 

3 1,740 5,436 34,006 1,740 5,436 34,006 2,209 6,904 25,363 

4 1,457 4,554 38,560 1,457 4,554 38,560 2,067 6,461 31,824 

5 1,286 4,018 42,578 1,286 4,018 42,578 2,060 6,437 38,261 

6 1,254 3,918 46,496 1,254 3,918 46,496 1,595 4,984 43,245 

7 1,192 3,726 50,222 1,192 3,726 50,222 1,576 4,924 48,168 

8 1,149 3,591 53,813 1,149 3,591 53,813 1,457 4,552 52,720 

9 1,009 3,152 56,965 1,009 3,152 56,965 1,358 4,245 56,965 

10 0,986 3,080 60,046       

11 0,929 2,904 62,949       

12 0,872 2,724 65,673       

13 0,835 2,609 68,282       

14 0,812 2,538 70,820       

15 0,781 2,441 73,261       

16 0,715 2,233 75,494       

17 0,705 2,203 77,697       

18 0,653 2,042 79,739       

19 0,642 2,006 81,744       

20 0,615 1,923 83,668       

21 0,591 1,848 85,516       

22 0,545 1,703 87,219       

23 0,517 1,615 88,834       

24 0,500 1,564 90,398       

25 0,483 1,511 91,909       

26 0,444 1,386 93,295       

27 0,413 1,291 94,586       

28 0,399 1,248 95,835       

29 0,370 1,157 96,991       

30 0,364 1,138 98,129       

31 0,321 1,003 99,132       

32 0,278 0,868 100,000       

 Fonte: Levantamento de dados primários, 2011. 

 

Na tabela 07 a seguir, pode-se observar que cada uma das variáveis tem cargas 

significantes (definidas como um valor acima de 0,40) sobre apenas um fator, com exceção 

para as variáveis “Sempre que o alimento doado está fora dos padrões informamos 

imediatamente à CONAB” (fator 1= 0,469 e fator 9=0,531), “Sempre há regularidade nas 

doações feitas pela associações/cooperativas/CONAB RN” (fator 2= 0,415 e fator 6=0,491), 

“Os beneficiários que se alimentam sempre tomam conhecimento de que as doações são da 

CONAB” (fator 1= 0,563 e fator 2=0,430), “Sempre tem conselho social (Municipal ou 



 

Estadual) acompanhando a implementação do PAA nas doações junto a nossa instituição” 

(fator 3= 0,490 e fator 8=0,536), que cruzam sobre dois fatores.  

 

Tabela 07 - Matriz de análise fatorial de componentes rotacionados por VARIMAX: 

conjuntos completos e  reduzidos de variáveis 

 

CONJUNTO COMPLETO DE 

VARIÁVEIS 

 

FATORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Os alimentos doados sempre chegam na 

hora em que mais precisamos 
  0,610       

Conhecemos claramente as regras 

quanto ao processo de recebimento das 

doações de alimentos 

  0,518       

Sempre que o alimento doado está fora 

dos padrões informamos imediatamente 

à CONAB 

0,469        0,531 

Sempre participamos da elaboração do 

projeto com a Associação/Cooperativa 

antes de entrega-lo à CONAB 

0,495         

A CONAB nos visita com regularidade 

analisando a nossa situação nutricional 
      0,617   

Não temos dificuldades quanto ao 

manuseio dos alimentos antes do 

consumo, nossa estrutura (pessoal e 

material) consegue receber/tratar bem os 

alimentos 

 0,678        

Os prazos de entrega dos alimentos são 

sempre cumpridos pelas 

associações/cooperativas de agricultores 

familiares 

  0,507       

Temos uma comunicação constante com 

a CONAB 
0,519         

Sempre há uma relação entre os 

alimentos doados e o perfil dos 

necessitados da minha instituição 

 0,509        

Os alimentos que recebemos sempre 

atende toda a necessidade da instituição 
        0,742 

Enviamos relatórios à CONAB sobre o 

recebimento e o melhoramento da saúde 

nutricional dos beneficiários da minha 

instituição 

    0,463     

Sempre há regularidade nas doações 

feitas pela 

associações/cooperativas/CONAB 

 0,415    0,491    

Conhecemos bem os instrumentos 

operacionais (Compra Direta, Doação 

Simultânea e Formação de Estoque) do 

PAA da CONAB 

      0,778   

Há uma relação institucional muito boa 

da nossa instituição com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social 

       0,714  

Sempre temos como estocar os 

alimentos doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB 

    0,739     

Temos conhecimento que a finalidade 

do PAA é a de manter o agricultor no 

campo e desenvolver social e 

economicamente área rural 

 0,678        

Os beneficiários que se alimentam 

sempre tomam conhecimento de que as 

doações são da CONAB 

0,563 0,430        



 

Sempre há espaços para sugestões à 

CONAB ou associações/cooperativas de 

agricultores familiares quanto às 

necessidades nutricionais da instituição 

0,450         

Sempre somos ouvidos pelos técnicos 

da CONAB quando sugerimos 

melhorias no PAA 

   0,420      

Sempre somos fiscalizados pela 

CONAB 
     0,516    

Já tivemos que devolver doações que 

não se enquadravam como sendo de 

qualidade 

     -0,737    

Durante as fiscalizações da CONAB 

sempre recebo o mesmo técnico na 

realização das visitas 

   0,707      

Sempre sei com antecedência o tipo e 

quantidade de alimentos que a 

instituição receberá, e isso me 

possibilita planejar o seu consumo na 

instituição 

    0,582     

Tenho conhecimento dos canais de 

comunicação (telefone, email e outros) 

para fazer denúncias sobre 

irregularidades no recebimento das 

doações 

0,617         

Em se tratando de alimentos que 

precisam de atestes governamentais 

(laudo ou certificado de classificação) 

estes sempre vêm acompanhados da 

doação 

   0,533      

Durante a fiscalização da CONAB o 

técnico sempre conversa com as pessoas 

que recebem as doações 

   0,562      

Os técnicos da CONAB sempre 

orientam a nossa instituição como 

deverá acontecer o processo de 

recebimento das doações 

0,680         

A CONAB teve um papel fundamental 

na intermediação da nossa instituição 

para com a associação/cooperativa antes 

da elaboração do projeto 

0,763         

Os alimentos doados são muito bem 

recebidos pelos beneficiários não 

havendo reclamação 

 0,470        

Estamos plenamente satisfeitos com a 

execução do PAA em nossa instituição 
    0,517     

A CONAB realiza sistematicamente 

pesquisa conosco para avaliar a 

qualidade dos serviços prestados pelos 

técnicos 

  0,447       

Sempre tem conselho social (Municipal 

ou Estadual) acompanhando a 

implementação do PAA nas doações 

junto a nossa instituição? 

  0,490     0,536  

Fonte: Levantamento de dados primários, 2011. 

(*)Cargas fatoriais menos que 0,40 não foram impressas (consideradas), e as variáveis foram 

agrupadas por cargas em cada fator. 

 

Pode-se observar na Tabela 08 as variáveis que apresentaram cargas fatoriais 

superiores a 0,60. Os fatores representam uma composição de diversas variáveis. As variáveis 

que possuem cargas mais elevadas são consideradas mais importantes e tem maior influência 



 

sobre o nome o rótulo selecionado para o fator. A seguir são identificadas as variáveis com 

maior contribuição dos nove fatores e será designado um “nome” para representar o 

significado conceitual. O primeiro fator está mais ligado ao trabalho da CONAB RN, e as 

duas variáveis com maior peso são: “Os técnicos da CONAB sempre orientam a nossa 

instituição como deverá acontecer o processo de recebimento das doações” e “A CONAB teve 

um papel fundamental na intermediação da nossa instituição para com a 

associação/cooperativa antes da elaboração do projeto”, Assim esse fator é nominado como 

A importância da CONAB RN como operador do PAA. 

O segundo fator, foi denominado de Convergência entre a finalidade do programa 

e o atendimento das necessidades dos recebedores de alimentos, pois está ligado à situação 

da própria instituição e a importância do Programa Governamental avaliado. Neste fator  foi 

identificado que as duas variáveis com maior peso são: “ Temos conhecimento que a 

finalidade do PAA é a de manter o agricultor no campo e desenvolver social e 

economicamente área rural” e “Não temos dificuldades quanto ao manuseio dos alimentos 

antes do consumo, nossa estrutura (pessoal e material) consegue receber/tratar bem os 

alimentos”. O terceiro fator está associado ao recebimento dos alimentos: “Os alimentos 

doados sempre chegam na hora em que mais precisamos” e “Conhecemos claramente as 

regras quanto ao processo de recebimento das doações de alimentos”, assim nominou-se 

como  Coerência na entrega dos alimentos e entendimento do processo de entrega pelas 

instituições governamentais e não governamentais.   

O quarto fator  é descrito como Comportamento dos técnicos do PAA em ações de 

no campo, e  está vinculado à visita dos técnicos, com duas variáveis com maior carga: 

“Durante as fiscalizações da CONAB sempre recebo o mesmo técnico na realização das 

visitas” e “Durante a fiscalização da CONAB o técnico sempre conversa com as pessoas que 

recebem as doações”. O quinto fator reflete sobre os alimentos, e  as duas variáveis com 

maior peso são: “Sempre temos como estocar os alimentos doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB” e “Sempre sei com antecedência o tipo e quantidade de 

alimentos que a instituição receberá, e isso me possibilita planejar o seu consumo na 

instituição”. Com isto, o sexto foi nominado como Organização das 

cooperativas/associações de agricultores familiares e das instituições governamentais e 

não governamentais.  

O sexto fator  trata da relação com a CONAB, e as variáveis que tiveram a maior carga 

fatorial foram “Sempre somos fiscalizados pela CONAB” e “Já tivemos que devolver doações 



 

que não se enquadravam como sendo de qualidade”, assim este foi nominado como 

Fiscalização por parte da CONAB RN na implementação do PAA. 

No sétimo fator a relação é mais forte sobre o conhecimento do trabalho desenvolvido 

pela CONAB RN, e as duas variáveis com maior peso são: “A CONAB nos visita com 

regularidade analisando a nossa situação nutricional” e “Conhecemos bem os instrumentos 

operacionais (Compra Direta, Doação Simultânea e Formação de Estoque) do PAA da 

CONAB”, ou seja, este fator pode ser denominado como Conhecimento sobre o PAA e o 

papel no universo da intervenção nutricional. No penúltimo fator as variáveis com maiores 

cargas fatoriais estão associadas à questão social: “Há uma relação institucional muito boa da 

nossa instituição com a Secretaria Municipal de Assistência Social” e “Sempre tem conselho 

social (Municipal ou Estadual) acompanhando a implementação do PAA nas doações junto a 

nossa instituição”. Esse fator está nominado como Relações institucionais entre as 

organizações recebedoras e os agentes públicos municipais. 

Por fim, o nono fator é nominado Qualidade e coerência dos alimentos doados, é 

composto das variáveis com maior peso e tem relação com a qualidade dos alimentos. “Os 

alimentos que recebemos sempre atende toda a necessidade da instituição” e “Sempre que o 

alimento doado está fora dos padrões informamos imediatamente à CONAB”. 

 

Tabela 8 - Matriz de análise fatorial de componentes rotacionados por VARIMAX: conjuntos 

completos e reduzidos de variáveis 

 

CONJUNTO COMPLETO 

DE VARIÁVEIS 

FATORES GERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Os alimentos doados sempre chegam na hora 

em que mais precisamos   0,610       

A CONAB nos visita com regularidade 

analisando a nossa situação nutricional       0,617   

Não temos dificuldades quanto ao manuseio 

dos alimentos antes do consumo, nossa 

estrutura (pessoal e material) consegue 

receber/tratar bem os alimentos 

 0,678        

Os alimentos que recebemos sempre atende 

toda a necessidade da instituição         0,742 

Conhecemos bem os instrumentos 

operacionais (Compra Direta, Doação 

Simultânea e Formação de Estoque) do PAA 

da CONAB 

      0,778   

Há uma relação institucional muito boa da 

nossa instituição com a Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

       0,714  



 

Sempre temos como estocar os alimentos 

doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB 

    0,739     

Temos conhecimento que a finalidade do 

PAA é a de manter o agricultor no campo e 

desenvolver social e economicamente área 

rural 

 0,678        

Já tivemos que devolver doações que não se 

enquadravam como sendo de qualidade      -0,737    

Durante as fiscalizações da CONAB sempre 

recebo o mesmo técnico na realização das 

visitas 

   0,707      

Tenho conhecimento dos canais de 

comunicação (telefone, email e outros) para 

fazer denúncias sobre irregularidades no 

recebimento das doações 

0,617         

Os técnicos da CONAB sempre orientam a 

nossa instituição como deverá acontecer o 

processo de recebimento das doações 

0,680         

A CONAB teve um papel fundamental na 

intermediação da nossa instituição para com 

a associação/cooperativa antes da elaboração 

do projeto 

0,763         

Fonte: Levantamento de dados primários, 2011. 
(*)Cargas fatoriais menos que 0,60 não foram consideradas. 

 

Assim, a análise fatorial possibilitou uma discussão agrupada por fator. Nos noves 

gerados a partir da adoção da técnica multivariada, permitiu-se a condensação das variáveis 

explicativas da implementação do PAA pela CONAB RN. Deve ser evidenciado que  toda a 

estrutura adotada na análise e discussão dos dados possibilitou a execução da avaliação do 

Programa de Aquisição de Alimento no Rio Grande do Norte, fazendo emergir novas 

possibilidades de leitura da ação governamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente Tese objetivou avaliar a implementação do PAA pela CONAB/RN entre o 

período 2003-2010. Assim, a partir do modelo conceitual desenhado e suportado pelo 

percurso metodológico, passa-se a fazer as considerações finais da Pesquisa Avaliativa.  No 

que se refere à capacidade de gestão da CONAB os processos desenhados para a execução são 

fragilizados, uma vez que, as ações de execução carecem de planejamento operacional tanto 

em âmbito administrativo-técnico quanto uma análise pormenorizada das necessidades reais 

dos beneficiários e as respectivas adequações dos instrumentos operacionais do PAA. Isso se 

ratifica quando da concentração excessiva da aplicação dos recursos no instrumento 

operacional Compra Direta com Doação Simultânea. A ausência de objetivos/metas locais 

para os técnicos do programa inviabilizam intervenções nos municípios que de fato 

necessitem se beneficiar das ações de comercializações subsidiadas pelo Governo Federal.  

Ainda no campo da gestão, evidencia-se um marco regulatório do programa presente 

nos discursos dos técnicos/gestores, mas o conhecimento técnico dos documentos internos, 

Resoluções do Grupo Gestor do PAA e outros necessita de mais acompanhamento sistemático 

por parte da gestão, especialmente no  universo dos preços dos alimentos beneficiados, pois 

nas análises documentais de alguns projetos constata-se uma ausência de comprovação 

documental que ratifiquem que os valores pagos pela CONAB são pelos justos, quando 

analisado o mercado local e outros elementos balizadores.  

Percebe-se também que existe preocupação em respeitar os normativos, mas ao 

mesmo tempo os técnicos se sentem “soltos” quando se trata da CONAB – MATRIZ, ao se 

falar da implementação do PAA, se justificando pela ausência de planejamento estratégico, 

que por determinação da Direção foi extinto em 2007. Essa visão limitada da gestão em 



 

atrelar a implementação as orientações exclusivas da matriz somado ao crescente 

investimento do PAA no RN precisa de reflexão, pois o que deve ser avaliado é a eficiência e 

a economicidade da implementação como uma constante na gestão local, tendo como eixo a 

descentralização das aplicações de recursos nas associações/cooperativas de agricultores 

familiares ponderando mais elementos, além da correção e lisura documental (pré requisitos 

documentais para participação) no momento de selecionar os beneficiados.  

No bojo da gestão local há uma autonomia excessiva no corpo técnico na 

implementação e concomitantemente uma frágil prática de controle gerencial do Programa de 

Aquisição de Alimentos. Isso vem gerando crescimento de investimentos milionários, no 

entanto, não se monitora o programa ex ante e muito menos durante sua execução, o que se 

detecta são controles fragilizados que permitem meras constatações dos técnicos para fins de 

pagamento aos fornecedores de alimentos, mas não um espelho da ação Estatal. Não se sabe 

se as instituições que recebem alimentos de fato vem tendo a melhoria nutricional apregoada 

como objetivo pelo MDS (agente financiador). Ao mesmo tempo a renovação constante dos 

projetos de doação simultânea com alguns associações/cooperativas acabam por impedir a 

ampliação do PAA no Estado e a diversificação de outros produtos que não adotam os demais 

instrumentos operacionais como o Compra Direta da Agricultura Familiar, que garante o 

atendimento imediato da pessoa física do agricultor.  

A CONAB Matriz normatiza alguns procedimentos (alem dos existentes) visando à 

ampliação do PAA nos Estados, inclusive no RN, mas ao mesmo tempo, constata-se que os 

elementos safra dos produtos agrícolas, preços reais dos produtos beneficiados comprados e 

relação necessidade do beneficiário e instrumento operacional não circundam a gestão com a 

constância que deveria. Ao se tratar dos controles internos existe uma preocupação extremada 

em alimentar os agentes financiadores do PAA (MDA e MDS), no entanto, não se evidencia 

isso como uma base de sistema informacional para decisões na gestão local da CONAB RN. 

Para se ratificar tal reflexão, basta saber que o setor que gerencia o PAA não tem informações 

em tempo real sobre o PAA, tendo que recorrer a Matriz em alguns momentos, mesmo 

havendo sistemas de informação que poderia subsidiar a implementação do programa, mas o 

mesmo é limitado.  

Ao se tratar das percepções dos envolvidos com a implementação do PAA pela 

CONAB, constatou-se uma satisfação geral, especialmente das instituições governamentais e 

não governamentais, que recebem as doações. Os técnicos e gestores do PAA consideram que 

o Programa está em crescente ascensão, não se discutindo enfaticamente a qualidade deste 

crescimento. O PAA entrou no conjunto de programas sociais como uma forma de fôlego para 



 

a Estatal, pois a CONAB desde 2003 não tinha papel definido no universo do Governo 

Federal, ganhando destaque com a implementação do PAA no Brasil, não diferentemente 

percebido assim pela maioria dos gestores e técnicos do programa avaliado.  

Enfatizando a percepção dos atores sobre os objetivos institucionais verificou-se uma 

confusão conceitual nos objetivos, pois para a maioria dos entrevistados (técnicos do PAA) o 

foco é a manutenção do agricultor familiar no campo e o aumento da renda e para outros é a 

diminuição da fome. Na verdade há uma confusão dos objetivos do PAA com os da CONAB 

e visivelmente estes não estão internalizados integralmente no corpo de envolvidos da 

CONAB RN, uma vez que, no universo destes objetivos têm-se de um lado os agentes 

financiadores, do outro o agente executor e do outro os objetivos da CONAB. Essa 

multiplicidade de objetivos como relembra a literatura interfere na implementação da política 

pública.  

Há uma limitação local por parte da gestão, especialmente por esta argumentar que 

para planejar a implementação do PAA no RN é necessário da dependência de recursos 

orçamentários. A gestão da CONAB RN tem discricionariedade total para implementar o 

PAA, selecionar os municípios e outros, ou seja, a Superintendência de Agricultura Familiar 

(SUPAF), órgão que gere o PAA nacionalmente exara orientações normativas ou explicativas, 

mas raramente entra no mérito da implementação em si, pois entende que ninguém melhor 

que a CONAB RN para conhecer as especificidades da região e operar o Programa.   

Os agentes beneficiados pelo PAA, ou seja, os representantes das 

associações/cooperativas de agricultores familiares e as instituições recebedoras de alimentos 

doados, percebem o PAA como uma política importante e necessária, e  em alguns casos a 

única forma de ação do Estado. Confirma-se no processo de implementação uma percepção 

limitada e incoerente, pois ambos os grupos já são beneficiados por políticas públicas, de um 

lado os agricultores têm acesso a custeio e investimento via PRONAF e do outro a maioria 

das instituições, especialmente as governamentais (como escolas), que recebem recursos via 

FNDE para a merenda escolar, somando ao fato de que as não governamentais geralmente 

estão vinculadas a prefeituras municipais e/Governo do Estado do RN que recebem  tais 

recursos por meio de convênios. O que se tem é um “plus” do Estado para estas organizações, 

que não devem conceber como uma ação assistencialista permanente, mas sim estruturante 

para um desenvolvimento de médio e longo prazo, especialmente a agricultura familiar 

potiguar. 

Concomitantemente a administração pública deve adotar no modelo de implementação 

do PAA um caminhar de emancipação, evitando que as associações/cooperativas de 



 

agricultores familiares fiquem viciadas nas compras públicas, pois o programa governamental 

em discussão é executado por meio do governo federal, podendo ser executado pelos 

Governos Estaduais e Municipais, mas como tal pode ser reduzido, redimensionado ou até 

extinto. No entanto, somente no final da cadeia da agricultura, ou seja, a CONAB RN, por 

meio dos instrumentos operacionais compram o excedente da produção destes (um dos 

objetivos finalísticos do PAA), visando uma estruturação destas organizações fornecedoras, 

mesmo tomando conhecimento que existem associações/cooperativas que fornecem 

exclusivamente para a CONAB, visando à qualidade e a efetividade do PAA.    

Não se pode ratificar que os objetivos institucionais do PAA vem sendo materializados 

na gestão do Programa do Rio Grande do Norte, na medida em que não se identificou nenhum 

olhar por parte dos atores implementadores do atendimento ao objetivo da preservação 

ambiental, conceito este que não emergiu nas entrevistas e muito menos junto aos agentes 

beneficiados. Adiante, vale observar que o objetivo distribuição de renda na lógica da 

equidade não é algo ponderado, pelo menos não no universo do instrumento da Compra com 

Doação Simultânea, pois as renovações dos projetos acabam por limitar a participação de 

outros grupos de cooperativas/associações de agricultores.  

Parece que o PAA, executado pela CONAB RN, entre 2003 – 2010, se comportou 

como um programa oportunista na medida em que saiu beneficiando todas as organizações de 

agricultores que procuravam-na indistintamente, sem uma análise mais criteriosa (pelo menos 

dentro dos seis objetivos do PAA e paralelamente os objetivos do MDS/MDA). Isso perpassa 

o discurso dos próprios gestores quando ratificam que a CONAB RN tem limitações 

orçamentárias, ora se isto for de fato uma “verdade absoluta”, mais um motivo para a seleção 

dos beneficiários serem mais racionais e metódicas possíveis, respeitando todos os normativos 

e preceitos da administração pública. Não se trata de irregularidade, mas sim de discutir a 

efetividade do PAA e seus impactos nas áreas onde este se insere.    

A precária sistematização de monitoramento do PAA acaba por dificultar o 

acompanhamento das entregas dos alimentos doados, não sabendo, por exemplo, se há 

interferência de agentes públicos locais (com interesses político-partidários) que nos 

momentos das entregas podem se fazer presentes e, como consequência fazerem as 

instituições governamentais e não governamentais não identificarem a CONAB como a 

agente executora, mas sim um prefeito ou um vereador da localidade (que não está no 

contexto da implementação do programa), desvirtuando assim a percepção dos beneficiários. 

Os controles existentes ficam no campo de planilhas e ratificação documental para 



 

providenciar os pagamentos referentes aos alimentos doados, ou seja, na burocracia do 

programa.  

Dentre os fatores facilitadores identificados na implementação do PAA têm-se um 

grande número de agricultores familiares no Rio Grande do Norte que podem ser 

beneficiados, ou seja, há uma demanda reprimida. O interesse dos técnicos em ampliar o 

programa no Estado se mostra como um elemento positivo na gestão do PAA. O interesse e a 

convergência entre os alimentos doados e as necessidades das instituições recebedoras se 

caracteriza como um item que agrega à execução da ação governamental. O conhecimento 

técnico sobre as idiossincrasias que circundam a agricultura e o papel que a CONAB RN 

possui relevância como um fator determinante na implementação. Os normativos internos da 

CONAB são objetivos e claros, o que facilita a interpretação tanto dos executores quanto dos 

beneficiados, apesar de se constatar que a equipe técnica não se atualiza sobre todos os 

documentos que permeiam o PAA, especialmente as Resoluções do Grupo Gestor. Outro  

fator facilitador é a receptividade dos agricultores quando tratam do nome CONAB, isso se 

tornou mais palpável após 2005.   

Em se tratando dos fatores dificultadores, tem-se o limite orçamentário, o 

subaproveitamento da equipe técnica pelos gestores, que perpassa por dois elementos: 

ausência de metas (pela falta do planejamento operacional local) e desinteresse de alguns 

técnicos envolvidos. Somado à constatação de que ao longo do período avaliado os gestores 

que estiveram à frente do Programa adotaram modelos diferentes, ora centralizadores, ora 

descentralizadores, tanto no universo do campo (ação dos técnicos junto aos agricultores, 

quando da seleção dos técnicos que deveriam ir ao campo) quanto na parte burocrática e 

interna dos processos administrativos dos quais tratam o PAA. Outro ponto que dificulta o 

processo gestionário do programa são os sistemas de informação da CONAB, pois estes são 

limitados gerencialmente, centralizados alguns relatórios em Brasília e não permitem extrair 

informações precisas, o que acaba gerando a necessidade de criação de controles paralelos.  

Ainda no contexto dos elementos que dificultam a implementação do PAA, pela 

CONAB RN, deve ser destacado o modelo de gestão local, que não preza pela efetividade do 

programa, mas sim pelos números de atendimentos e de valores investidos (constatado nas 

entrevistas com os gestores da média e alta gestão do programa), o que de determinada 

maneira acaba dificultando uma analise precisa do atingimento dos objetivos institucionais. O 

crescente investimento do PAA no Estado, passado 8 anos, sequer tem beneficiado em todos 

os municípios do Rio Grande do Norte, tendo o conceito de agricultor familiar ampliado por 

meio da Lei n° 11.326/2006.  A ausência de um mapeamento do Estado, considerando as 



 

condições sociais, climáticas, agrícolas e econômicas para subsidiar a implementação acaba 

por afetar a qualidade da implementação.  

Verificou-se também como um fator limitador da implementação do PAA a 

personalização do programa em alguns técnicos, ou seja, os agricultores muitas vezes não 

buscam a CONAB RN, mas sim o técnico em específico, o qual pode estar em campo ou em 

outras atividades, não atendendo de imediato aquela demanda, que se não tratada, 

tempestivamente, pode vir a gerar situações adversas caindo até no campo das irregularidades.  

A análise documental mostrou que em alguns projetos de doação simultânea não constam as 

justificativas dos preços (analises de mercado que confirmem que o preço pago pela CONAB 

é o ideal). Ressaltasse que o Diretor de área (CONAB MATRIZ) que homologa os projetos de 

doação simultânea ratifica-os mesmo com a ausência deste documento e de outros que são 

exigíveis como a discriminação dos custos da produção, de maneira a propiciar uma análise 

técnica da CONAB RN em aceitar ou não o projeto das associações/cooperativas dos 

agricultores familiares.  

A falta de reuniões de trabalho, as quais deveriam ser propiciadas pela gestão local do 

PAA, que possibilite o nivelamento informacional e aprendizagem de práticas operacionais no 

âmbito do Programa dificulta a implementação na medida em que cada técnico não socializa 

as experiências do campo, seja oriundas de fiscalizações ou atividades em que ocorre 

transações entre os órgãos que tratam da agricultura familiar como objeto de intervenção 

pública. A CONAB RN tem poderes para implementação do PAA, sem um controle 

gestionário efetivo da CONAB Matriz, muito menos o Grupo Gestor do PAA, que exara 

orientações sobre a gestão do programa, ficando focado seus atos administrativos, em sua 

maioria, com a atualização dos preços mínimos a serem praticados e outros, não adentrando 

no universo da macro gestão.  

Outro ponto a ser considerado são os elementos de controle criados por alguns 

técnicos do PAA para diminuir a possibilidade de desvios do PAA, a exemplo dos termos de 

aceite obrigar que o agricultor fornecedor (que consta no projeto de doação) assine ratificando 

que a produção ali doada advêm de sua produção e não de intermediadores. Isto não consta 

nos normativos do Programa, mas se mostra interessante a ser adotado pela gestão, pois 

efetiva o controle. Outro fator crítico é a participação de instituições governamentais e não 

governamentais em projetos apenas por convite das associações/cooperativas de agricultores 

familiares. Alguns técnicos sugeriram que estas procedessem envio de cartas/ofícios expondo 

motivos para receber as doações, o que se tornaria o processo mais clarificado e possível de 

acompanhamento efetivo. Conforme constatado nas análises documentais poucos projetos de 



 

doação apresentam tais documentações. Isso facilitaria a ação de controle social do PAA, que 

até esta avaliação era instrumentalmente deficitário.  

Quando se consideram as relações existentes entre os atores que estão no centro da 

implementação percebe-se uma aproximação personalizada dos técnicos do PAA para com as 

associações/cooperativas de agricultores familiares (presidentes e/ou representantes), o que 

tem facilitado a elaboração dos projetos de doação simultânea. Chegando em determinados 

momentos os técnicos da Estatal potiguar a elaborarem os projetos para os beneficiários. Isso 

se encontrou com maior freqüência nos primeiros anos da implementação. Não existe uma 

aproximação maior com os agricultores familiares (pessoas físicas) resultados da não adoção 

do instrumento Compra Direta da Agricultura Familiar.  

Ao mesmo tempo identificou-se uma aproximação de apenas alguns técnicos nas 

relações com os beneficiários que submetem projetos de doação simultânea o que centralizava 

algumas informações e atrasava os projetos, especialmente quando na CONAB RN havia 

outros técnicos que poderiam dar suporte aos  produtores proponentes. O cuidado que deve 

haver está no processo em que ocorre estas relações, pois a idéia corroborada pela gestão 

nacional do PAA (CONAB MATRIZ) é que as associações/cooperativas aprendam a fazer 

suas propostas via o sistema PAANeT e independam dos técnicos para isto. Naturalmente os 

técnicos trabalhariam em outras atividades, a exemplo da expansão e diversificação do campo 

de ação do PAA no Estado.  

A relação entre as associações/cooperativas e as instituições governamentais e não 

governamentais ocorre precariamente, pois a análise documental comprova que não há nos 

projetos acatados pela CONAB, sequer os contatos dos representantes destas últimas, o que 

impede qualquer controle em tempo real do processo de doação de alimentos. Quando existe 

são controles feitos informalmente pelos técnicos do PAA, pois sabem que isso pode auxiliar 

suas atividades de campo ou burocráticas. Isto posto, ainda se deve destacar o fato de que a 

relação entre essas instituições acontece em nível documental, quando da submissão das 

propostas para apreciação dos técnicos do PAA, uma vez que as associações/cooperativas 

devem indicar onde ocorrerá os recebimentos dos alimentos.  

A relação da CONAB RN com as instituições governamentais e não governamentais 

ocorre quando das atividades de fiscalização, que conceitualmente a equipe de 

implementadores entende como sendo uma forma de monitoramento. Não há um momento de 

relação ex ante à implementação que possibilitasse aos agentes da CONAB em constatar que 

as referidas possuem pessoas com deficiência nutricional e por conseqüência atendendo um 

dos objetivos institucionais. Essa ratificação ocorre documentalmente quando algumas 



 

instituições declaram que as instituições recebedoras carecem de doações de alimentos. Ou 

seja, a CONAB RN quando das fiscalizações, interage com essas instituições e averigua se há 

constatação da necessidade ou não. Isso é gerencialmente debilitado, pois o quadro de 

técnicos não tem profissionais que confirmem a relação alimento doado versus alimento ideal 

para melhoramento da saúde nutricional dos beneficiados.  

Ratifica-se que a CONAB RN não intermedia essa relação entre as 

associações/cooperativas e as instituições recebedoras, ficando na gestão das primeiras essas 

alocações/indicações, o que pode descaracterizar o objetivo do programa, uma vez que estes 

também não têm como confirmar as respectivas deficiências nutricionais dos recebedores. 

Como observado pelas entrevistas a relação entre a CONAB RN e as secretarias de assistência 

social e agricultura dos municípios não se mostraram fortes o suficiente de forma a proceder 

uma implementação integral e mais coerente do PAA, dificultando assim a efetivação de um 

diálogo gerencial e assertivo quando se tratar das instituições governamentais e não 

governamentais, que de fato, teriam o perfil exigido pelos normativos e agentes financiadores.  

 As instituições governamentais e não governamentais investigadas percebem o 

processo de implementação como satisfatório e cobre uma lacuna que é a insuficiência da 

quantidade (e não necessariamente do cardápio ideal) alimentação das pessoas que estão 

ligadas a elas. Estas organizações se preparam estruturalmente para receber as doações, vendo 

a ação da CONAB RN como imprescindível para amenizar as necessidades alimentares. 

Como podem ser verificadas as interações ocorrem entre os agentes implementadores e esse 

grupo de beneficiários de tal forma que a priore, facilita a chegada dos produtos doados e o 

recebimento destes por aquelas associações/cooperativas de agricultores familiares 

proponentes.  

No entanto, como o Programa de Aquisição de Alimentos tem a finalidade de comprar 

a produção excedente e dentre um dos objetivos doá-los, não poderia esperar um 

comportamento diferente do que o constatado na pesquisa avaliativa, afinal todos estão sendo 

alimentados pelo sistema governamental implementado. A qualidade dos alimentos é uma 

constatação por parte destas instituições, confirmando assim, que a chegada dos alimentos 

atende aos preceitos previstos nos projetos de doação, mas que não garante que o agricultor 

familiar, que consta no relatório enviado para a CONAB RN para pagamento, foi de fato o 

que efetuou a doação, uma vez que  a análise para pagamento é feito apenas 

documentalmente. Concomitantemente o controle social é quase inexistente, pelo menos até 

2010.  



 

Se remetendo ao modelo conceitual, composta de nove dimensões e  adotadas para a 

realização da pesquisa avaliativa devem ser feitos com  apontamentos gerais. Na Dimensão 

seleção dos beneficiários constata-se que necessita desenvolver uma sistemática apropriada, 

relacionando os instrumentos operacionais do PAA  as necessidades dos beneficiados,  a ação 

tanto das associações/cooperativas de agricultores familiares (e os agricultores familiares 

enquanto pessoa física, pois este é o menos enfocado) e a escolha dos recebedores de 

alimentos doados. 

Na segunda Dimensão, ao tratar do subsistema logístico e operacional a CONAB RN, 

na implementação do PAA, deve considerar em seu modelo o planejamento tratando de todas 

as variáveis mensuráveis que tratam o campo (área rural), aperfeiçoar majoritariamente os 

relacionamentos com as instituições municipais (locais onde ocorre a intervenção do PAA) 

visando consolidar o programa na perspectiva da coerência entre as necessidades das 

instituições recebedoras dos alimentos e um possível controle social, passando pela 

conscientização dos próprios beneficiários envolvidos. Paralelo a isto criar uma metodologia 

que possibilite o acompanhamento dos agricultores (evolução e/ou emancipação) do programa 

bem como as instituições recebedoras de alimentos que vem diminuindo seus déficits 

nutricionais. 

Existe deficiência dos recursos financeiros e humanos, mas este segundo pode ser 

sanado, desde que a gestão local intervenha. Ao se tratar das relações entre os recursos 

aplicados no PAA nos últimos anos e os gastos para sua execução, evidenciou-se um não 

diálogo no universo da gestão fiscal, pois por se tratar de programações sociais, seria 

interessante uma interlocução normativa entre a união e a gestão estadual, visando a isenção 

de algumas operações do PAA no RN. Há de se rever as ações em campo, especialmente na 

prospecção de agricultores, pois esta atividade afeta e centralizada nos técnicos do PAA 

lotados em Natal/RN, tendo a CONAB estruturas operacionais – administrativas em cidades 

polos, que poderiam articular isto sem maiores problemas, desde que houvesse esforços para 

tal por parte da gestão, fato este pouco identificado nos oito anos avaliados.  

Ao se tratar da Dimensão Monitoramento, identifica-se uma disfunção conceitual. A 

CONAB RN atrela essa dimensão as atividades de fiscalização que são sazonais e não 

necessariamente seguem o mesmo protocolo, ou os lócus de fiscalização que não são 

definidos pela gestão central do PAA, mas sim pela gestão local, que a priore definia os 

técnicos e os municípios a serem fiscalizados, ao invés de  ser definido por uma unidade 

administrativa sem relações com os beneficiários, pois caracterizaria ainda mais a 

imparcialidade. Afinal detectou-se que, na maioria das vezes, os mesmos técnicos do PAA 



 

local que auxiliam na implementação, executam a fiscalização.  A agilidade na correção dos 

desvios de percurso de implementação não estão presentes, uma vez que isto só ocorre quando 

da indicação de apuração por parte das denúncias da Ouvidoria e não da gestão local. A lógica 

do monitoramente em todos os discursos não convergem com a noção do acompanhar a 

execução do programa governamental. Como consequência as retificações só ocorrem a partir 

de denúncias que nem todas são apuradas, visto haver interesses políticos de atores 

intervenientes, especialmente pela ausência constante de técnicos da CONAB em campo, não 

se materializando assim acompanhamento efetivo, mas sim documental, simplesmente.   

No que se refere à Dimensão Cobertura percebe-se um status deficitário no PAA no 

Estado do RN, que tem sido atrelado a dificuldades de pessoal, recursos e a ausência de 

orientação estratégica por parte da gestão local do programa. A aceitabilidade do programa 

pelos beneficiários é a melhor possível, como se constatou na pesquisa de campo e o 

conhecimento da existência dos instrumentos operacionais por parte dos grupos atendidos se 

mostrou satisfatório. Ao mesmo tempo não há espaços de interlocução para aprendizagem 

institucional coletiva.  

Ao ponderar a Dimensão gerencial-decisório e ambiente organizacional vale destacar 

que não há relação entre competência dos gestores e as escolhas para os exercícios no cargo, 

especialmente pelas interferências de forças políticas externas que culmina com o abocamento 

de  alguns cargos de pessoas que até apresentaram perfil de liderança, mas não competência 

gerencial. Isto, a priore, não justifica, pois a CONAB (Matriz) poderia adotar práticas de 

capacitação formativa aos gestores e isto não ocorre.  

Ao se tratar da relação instrumento operacional do PAA (Compra com Doação 

Simultânea, Compra com Formação de Estoque e Compra Direta da Agricultura Familiar) não 

se verifica um equilíbrio entre a adoção dos referidos com os perfis de intervenção, isto é 

ratificado, quando analisados os documentos há uma preferência pelo Compra com Doação 

Simultânea. Deve-se lembrar que cada instrumento tem especificidades próprias e para suas 

respectivas adoção deveriam se levar em consideração diversos elementos e não apenas a 

chegada da proposta das associações/cooperativas de agricultores familiares.   

Quando se trata do processo de divulgação e informação, ou seja, a sexta Dimensão do 

modelo, percebe-se um conhecimento dos mecanismos informacionais por parte dos 

beneficiários do programa, como a pesquisa de campo confirmou. Logo, as diversas 

possibilidades de interação com os técnicos e Gestores do PAA são de conhecimento da 

maioria dos envolvidos, ao mesmo tempo que  há uma deficiência no processo de divulgação 

do PAA pelo Estado do RN, pois por ausência de planejamento a ferramenta de assessoria de 



 

imprensa não procede as possíveis intervenções, intermediando os contatos com os agentes de 

comunicação nos municípios onde se poderia apresentar o Programa, tirar dúvidas e outros.  

O Rendimento Pessoal, tratada como a  sétima Dimensão constata-se uma habilidade 

dos técnicos envolvidos com o PAA, que não busca por informações e aprofundamentos do 

programa. Ao mesmo tempo há um alto grau de satisfação entre os entrevistados executores 

do PAA, o que carrega comportamento de responsabilidades no ato das ações 

governamentais. O que deve ser reanalisado é o tempo e a adequação da carga de trabalho, 

uma vez que existe alguns técnicos com mais atividades que outros, como também uma certa 

concentração das suas viagens de campo, que ao longo dos anos vem mudando e 

diversificando.  

A penúltima Dimensão é pertinente à avaliação interna no universo do Programa. 

Deve ser evidenciado que existe a regularidade na execução do PAA, executado pela CONAB 

RN, apesar de não visualizar uma desconcentração nos beneficiários, e sim uma repetição de 

certa parcela dos participantes nas propostas de doação simultânea. Não tem como constatar o 

comportamento de participação das instituições governamentais e não governamentais, pois 

os sistemas de informação disponibilizado não permite ainda esse cruzamento, se mostrando 

um controle ainda ineficiente.   

Não existe um ambiente e nem uma preocupação dos gestores (há intenção de poucos, 

mas não se materializou em ações) nos oito anos analisados em criar momentos de reflexões 

sobre o PAA e sua implementação, dificultado qualquer comportamento de aprendizagem 

coletiva. Assim, as proposições e recomendações dos técnicos que conhecem o campo e a 

recepção do PAA no ato executório são agentes ideais para fazerem alterações nos normativos 

ou nas formas adotadas pela gestão local para implementar o programa. Falar das parcerias no 

universo do próprio Estado (CONAB, enquanto União e Prefeituras/Secretárias) é prematuro, 

uma vez que  se vê apenas indícios no início da implementação 2003/2004.  

A última dimensão abordada é o processo de capacitação  que enfoca a competência 

dos técnicos em implementar o PAA. No caso em tela se identifica uma vasta experiência  da 

maioria dos técnicos do PAA, pois estes já vem com um histórico de atuação de 

implementação de outro programas governamentais. No entanto, a falta da prática de leitura 

das atualizações dos normativos e estudos técnicos que fomentem uma aplicação assertiva dos 

recursos federais, dificulta um comportamento mais proativo. Na pesquisa de campo, ambos 

os grupos (associações/cooperativas de agricultores familiares e instituições recebedoras de 

alimentos) avaliam o desempenho dos técnicos do programa como satisfatório.  



 

O PAA no RN vem sendo operacionalizado desde 2003, momento em que se tinha 

uma perspectiva da CONAB mudar seu foco de ação, aderindo a seu portfólio a 

implementação do Programa avaliado em tela. Até 2010 este vem sendo executado, mas a 

qualidade da gestão carece de novos olhares e reflexões técnicas acuradas, para que as 

decisões que envolvam a implementação sejam suportadas por racionalidade e critérios mais 

objetivos na evolução de desempenho de quem participa do programa (em ambas as pontas, 

os proponentes e recebedores), e sua relação de dependência como meio de desenvolvimento 

versus abrangência e assertividade dos instrumentos operacionais a serem executados.  

Esta pesquisa avaliativa apresenta limites, a primeira refere-se à necessidade de tratar 

um recorte temporal para a parte empírica, visto o grande número de sujeitos envolvidos, 

tendo que optar pelo ano 2010 para tratar a pesquisa de campo.  Outro fator limitador foi o 

acesso aos sujeitos, especialmente os representantes das associações/cooperativas e 

instituições governamentais e  não governamentais, que em face de diversas variáveis, como a 

dinâmica da troca de representantes, desinteresse ou dificuldade na localização não  conseguiu 

tratar todo o universo esperado dos agricultores familiares.  

Na perspectiva teórica, esta Tese afunila uma questão considerada como principal a ser 

defendida, cuja base não passa mais pelos modelos teóricos Top Down ou Botton Up, uma vez 

que a literatura já considera a conjugação destas duas abordagens como o caminho para a 

compreensão da implementação de políticas públicas, mas sim pela questão do ato de 

implementação em si, onde ao conjugar a discricionariedade (poder de decisão e persuasão) 

excessiva dos gestores e técnicos de um programa governamental descentralizado, suportado 

por interesses em crescimentos aparentes, gera comportamento de convergência mútua entre 

os agentes implementadores e os beneficiadores a fim de  operar o programa, que nem sempre 

coadunam com a busca pelos objetivos institucionais discursivamente defendidos pelo Estado, 

como agente executor de políticas.   

No campo das recomendações para futuras pesquisas, é promissor que sejam adotadas 

posturas investigativas que avaliem os impactos/efeitos do PAA. Procedam estudos de caráter 

quase experimental. Adiante, também pode haver pesquisas que comparem os processos de 

implementações do PAA entre estados da federação diferentes, inclusive do ponto de vista 

cultural, climático, econômico e social.  
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APÊNDICE – A 

Roteiro de Entrevista  

(Gerentes/Superintendente responsáveis pela Gestão do PAA CONAB-MATRIZ) 

 

Nome:                                                                                                     Data: 

Tempo no cargo:                                            Idade:                          Escolaridade 

1) Como é planejada (metas, indicadores por Estado, por instrumento operacional etc) a implementação 

anual (ou outro período) do PAA? E nos Estados? 

2) Como acontece o monitoramento/acompanhamento da execução do PAA (no universo da AF e dos 

beneficiários com Doações)? 

3) Qual o papel das associações/cooperativas de agricultores familiares na implementação do PAA? 

4)Como se dá a relação: intervenção CONAB (PAA) versus importância econômica/social da agricultura 

familiar para a localidade? 

5) Como acontece as orientações às regionais em se tratando da gestão do PAA (face da existência de 

outros programas executados pelas Regionais)? 

6) Como se dá a análise dos projetos (oriundos do PAA) que ficam sob a supervisão da Matriz? Como 

está configurada a equipe de Gestão do PAA em Brasília? 

7) Como acontece o controle social do Programa? Quais os conselhos envolvidos no acompanhamento da 

execução do PAA. 

8) De que forma o planejamento estratégico da CONAB contribui para a melhor gestão do PAA?  

9) Como se dá a relação entre a CONAB, a Emater e outras instituições que implementam o PAA 

(instrumentos, diálogos, projetos inter organizações, a exemplo do treinamento do PAANeT) ? E nos 

Estados? 

10) Elenque as dificuldades (operacionais, administrativas etc) que circundam o PAA na Matriz? e nas 

Regionais? 

11) Elenque as dificuldades (operacionais, administrativas etc) que circundam o PAA no universo do 

Campo (Agricultores, associações/cooperativas e organizações que se encontram em deficiência 

nutricional) no que tange à captação, acompanhamento e saída do PAA. 

12) Quais os pontos críticos do PAA que merecem intervenção da Matriz para que haja ampliação e se 

consiga atingir um número maior de beneficiários. 

13) Qual a relação da CONAB com as secretarias municipais de assistência social/agricultura no universo 

do PAA? Como a CONAB ratifica as deficiências nutricionais das instituições beneficiadas com as 

doações.  

14) Qual a visão (forma, competência, freqüência de atualização e responsabilidade dos envolvidos) que 

se tem quanto à formatação dos preços adotados nos instrumentos operacionais do PAA? 



 

15) Como se dá a relação entre o MDS /CONAB e MDA/CONAB? 

16) Qual o real papel da CONAB no Grupo Gestor do PAA? 

17) Como a Matriz acompanha as fiscalizações das Regionais? Quais os procedimentos administrativos 

no caso de distorções/irregularidades?. 

18) Quais os critérios de captação de agricultores familiares para participar do PAA? Existe alguma 

relação entre a saída do PAA ou a permanência nele e a melhora da qualidade de vida do Agricultor (há 

pesquisas nesse sentido)? 

19) Como a Regional conduz os processos de irregularidades do PAA?  

20) De que maneira as normas (leis, decretos, normas, portarias) ajudam a implementar o PAA? 

21) Qual a importância do PAA para a CONAB? 

22) Quais os mecanismos de Gestão (informacionais, documentais e outros) que dão suporte à 

implementação do PAA? 

23)Quais as deficiências dos instrumentos operacionais do PAA? Por que o PAA Leite não está sendo 

implementado no Nordeste (na gestão da CONAB). 

24) Em que momentos na gestão do PAA pode haver melhorias? 

25) Como se dá a gestão orçamentária do PAA (Recursos da CONAB, MDS e MDA)? Divisão em Nível 

de Regionais? Variável dependente das ações operacionais, ou não? 

26) Como você a avalia a gestão interna (recursos, pessoas, processos, estrutura organizacional etc) da 

CONAB para a execução do PAA? E no universo das Regionais? 

27) Como estão mapeados os custos da implementação do Programa? Como acontece o acompanhamento 

sistematizado dos custos versus resultados obtidos.  

28) Até que ponto os instrumentos operacionais utilizados (pelo PAA) são oportunos do ponto de vista 

político, econômico, social e institucional. 

29) A Gestão Nacional do PAA já realizou/viabilizou/fomentou algum estudo sobre a adequação (pessoal, 

satisfação, instrumentos de incentivos das Regionais na implementação PAA. 

30) Como estão normatizadas as doações de alimentos (exceto CPR- Doação) pelas Regionais ? 

31) Qual o grau de autonomia das Regionais na implementação do PAA no que se refere à gestão do 

Programa? Em que momento necessita de autorizações da Matriz? E esta ao MDS/MDA?.  

32) Como se dá o mapeamento das áreas/regiões beneficiadas (objetos de intervenção), quando 

colocamos em destaque o CENSO da Agricultura Familiar? 

33) O que são feitos com os resultados das reuniões de avaliação do Programa que acontecem anualmente 

(ou a cada dois anos) ? Como se escolhem os estados participantes e os beneficiários desses estados? 

34) Qual o papel das Unidades Armazenadoras (e de seus gestores) na implementação do PAA? 

35) Quais são os objetivos do PAA no universo da CONAB? 



 

36) Que mudanças ocorreram na estrutura operacional do PAA desde a sua criação? 

37) Como o MDS e o MDA avaliam a implementação do PAA no universo da CONAB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE – B 

Roteiro de Entrevista  

(Gerentes, Superintendente e/ou Encarregados pela Gestão do PAA CONAB-RN) 

 

Nome:                                                                                                     Data: 

Tempo no cargo:                                            Idade:                              Escolaridade: 

1) Como é planejada (metas, indicadores por Estado, por instrumento operacional etc) a implementação 

anual (ou outro período) do PAA? 

2) Como acontece o monitoramento/acompanhamento da execução do PAA (no universo da AF e dos 

beneficiários com Doações)? 

3) Qual o papel das associações/cooperativas de agricultores familiares na implementação do PAA? 

4)Como se dá a relação: intervenção CONAB (PAA) versus importância econômica/social da agricultura 

familiar para a localidade? 

5) Como se dá a análise dos projetos (oriundos do PAA) que ficam sob a supervisão da Matriz? Como 

está configurada a equipe de Gestão do PAA em Brasília? 

6) Como acontece o controle social do Programa? Quais os conselhos envolvidos no acompanhamento da 

execução do PAA. 

7) De que forma o planejamento estratégico da CONAB contribui para a melhor gestão do PAA?  

8) Como se dá a relação entre a CONAB, a Emater e outras instituições que implementam o PAA 

(instrumentos, diálogos, projetos inter organizações, a exemplo do treinamento do PAANeT)  

9) Elenque as dificuldades (operacionais, administrativas etc) que circundam o PAA?  

10) Elenque as dificuldades (operacionais, administrativas etc) que circundam o PAA no universo do 

Campo (Agricultores, associações/cooperativas e organizações que se encontram em deficiência 

nutricional) no que tange à captação, acompanhamento e saída do PAA. 

11) Quais os pontos críticos do PAA que merecem intervenção da Matriz para que haja ampliação e se 

consiga atingir um número maior de beneficiários. 

12) Qual a relação da CONAB com as secretarias municipais de assistência social/agricultura no universo 

do PAA? Como a CONAB ratifica as deficiências nutricionais das instituições beneficiadas com as 

doações.  

13) Qual a visão (forma, competência, freqüência de atualização e responsabilidade dos envolvidos) que 

se tem quanto à formatação dos preços adotados nos instrumentos operacionais do PAA? 

14) Quais são os objetivos do PAA no universo da CONAB? 



 

15) Quais os critérios de captação de agricultores familiares para participar do PAA? Existe alguma 

relação entre a saída do PAA ou a permanência nele e a melhora da qualidade de vida do Agricultor (há 

pesquisas nesse sentido)? 

16) Como a Regional conduz os processos de irregularidades do PAA?  

17) De que maneira as normas (leis, decretos, normas, portarias) ajudam a implementar o PAA? 

18) Qual a importância do PAA para a CONAB? 

19) Quais os mecanismos de Gestão (informacionais, documentais e outros) que dão suporte à 

implementação do PAA? 

20)Quais as deficiências dos instrumentos operacionais do PAA?  

21) Em que momentos na gestão do PAA pode haver melhorias? Qual o papel das UA’s no PAA? 

22) Como você avalia a gestão interna (recursos, pessoas, processos, estrutura organizacional etc) da 

CONAB para a execução do PAA? 

23) Como estão mapeados os custos da implementação do Programa? Como acontece o acompanhamento 

sistematizado dos custos versus resultados obtidos.  

24) Até que ponto os instrumentos operacionais utilizados (pelo PAA) são oportunos do ponto de vista 

político, econômico, social e institucional. 

27) Como estão normatizadas as doações de alimentos (exceto CPR- Doação) pela Regional ? 

28) Qual o grau de autonomia da Superintendência na implementação do PAA no que se refere à gestão 

do Programa? Em que momento necessita de autorizações da Matriz? E esta ao MDS/MDA?.  

28) Como se dá o mapeamento das áreas/regiões beneficiadas (objetos de intervenção), quando 

colocamos em destaque o CENSO da Agricultura Familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE – C 

Roteiro de Entrevista – (Técnicos ligados ao PAA na CONAB RN) 

 

 

1) Quais são os objetivos do Programa? 

2) Como esta configurado territorialmente o PAA no Estado. Quantas associações/cooperativas faltam 

ser atendidas? Como isso é monitorado? 

2) Qual o papel da CONAB no processo de execução do PAA.  

3) Como acontecem as atividades do PAA na área operacional no que se refere aos três instrumentos 

operacionais existentes. 

4) Qual o papel da área administrativa e financeira nas atividades do PAA no que se refere aos três 

instrumentos operacionais existentes. 

5) Como as dúvidas sobre a gestão do PAA são sanadas junto à Matriz. 

6) Como se dá a relação CONAB e Agricultor familiar  na operacionalização do PAA. 

7) De que maneira os relacionamentos inter setores acontecem dentro da CONAB vem facilitando ou 

dificultando a gestão do PAA. 

8) Como se dá a composição do preço dos projetos? Quais os mecanismos usados nessa composição? 

9) Elenque as dificuldades operacionais, que circundam o PAA. Explique no universo da CONAB e 

no universo do Campo (Agricultores, associações/cooperativas). 

10) Elenque as dificuldades administrativas, que circundam o PAA. Explique no universo da CONAB 

e no universo do Campo (Agricultores, associações/cooperativas). 

11) Como se dá a relação de poder entre os técnicos e as chefias nas decisões referentes ao PAA. 

12) Qual a relação da CONAB com as secretarias municipais de assistência social no universo do 

PAA? Como a CONAB ratifica as deficiências nutricionais das instituições beneficiadas com as 

doações.  

13) Como a Regional avaliação a execução do Programa (indicadores qualitativo e quantitativos). 

Como acontece?  

14) Como é desenhada a configuração para a realização da fiscalização? E os planos de trabalho, como 

são desenhados. 

15) Quais os critérios de captação de agricultores familiares para participar do PAA? Existe alguma 

relação entre a saída do PAA ou a permanência nele e a melhora da qualidade de vida do Agricultor. 

16) Como a Regional conduz os processo de irregularidades do PAA. 

17) O que deveria ser feito para melhorar o alcance do PAA no RN. 



 

18) Qual a importância dada pela Matriz ao PAA (na visão dos técnicos). 

19) Como os sistemas de informação dão suporte a execução do PAA. 

20)Como se dá a relação da CONAB com as instituições governamentais e não governamentais.  

21) Como vocês de vêem na perspectiva de uma melhor implementação do PAA no Rio Grande do 

Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE – D 

Formulário  

Associações/Cooperativas de Agricultores Familiares  

  

Prezado (a) Sr (a), Gostaríamos de contar com sua ajuda respondendo esse instrumento de pesquisa, 

objeto de um estudo científico sobre a implementação do PAA no Rio Grande do Norte. Observamos 

que as informações aqui coletadas são para fins de uso acadêmico, não havendo identificação do (a) 

entrevistado (a). Agradecemos desde já a atenção. 

 

 

 

BLOCO I – Perfil das Associações/Cooperativas  

 

1) Tempo de existência (em anos completos): ________ 

2) Quantos projetos de doação simultânea já fez junto à CONAB: _____ (considere desde 2003). 

3) Quantos associados/cooperados tem na instituição: ________ 

4) Como conheceu o PAA : (  ) Pela CONAB  (  ) Pela mídia em geral  (  ) Pelos agricultores familiares  (  )  

Município  

(  ) Emater  (  ) Sindicato  (  ) Outros.____________ 

5) A Instituição possui agricultores familiares que participam de outros programas sociais, além do PAA? (  ) 

Não  (  ) Sim. Qual: _____________ 

6) Já recebeu alguma fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) : (  ) Não  (  ) Sim. 

7) Dentre os tipos de alimentos que vocês doaram tem-se : (  ) In natura   (  ) Industrializado/processado  (  ) 

Orgânico. (pode marcar mais de um) 

8) Quantas instituições (governamentais e não governamentais) foram beneficiadas com doações no seu 

município de 2003 a 2010: ____ e em outros municípios _____ (no mesmo período)  

9) Toda a produção anual da instituição é adquirida pela CONAB: (  ) Não  (  ) Sim.. No caso de resposta 

positiva pule a questão 10. 

10) E o que não é comprado pela CONAB:  (  ) É comprado pela EMATER (  ) Consumo das famílias produtoras 

(  ) Comercialização  (   ) Outro_________________ 

11) Marque os anos em que foram submetidos projetos no PAA da CONAB? 

 

   Tipo: (  ) Associação  (  ) Cooperativa     Município: ____________________________ 

 



 

(   ) 2003  (  ) 2004 (  ) 2007  (  ) 2008 

(  ) 2005  (  ) 2006 (  ) 2009  

12) Algum associado/cooperado já participou de outra operação junto ao PAA da EMATER?    (  ) Não   (  ) Sim 

. Quando (em que ano): _______  

13) Quantas pessoas compõem a equipe da administração da associação/cooperativa: ________ 

14)A associação/cooperativa participa de algum conselho social, como do PAA, FNDE? (  ) Não  (  ) Sim. Qual: 

_____________  

15) Já participaram de outro instrumento operacional (da CONAB) além do doação simultânea : 

(   ) Compra direta  (   ) Formação de estoque  

16) Nos projetos de doação simultânea :  (   ) Contamos apenas com os associados/cooperados   (   ) Buscamos 

agricultores fora dos nossos quadros   (   ) Ambas as situações  

 

BLOCO II – Implementação do PAA 

 

Senhor (a) Representante faremos a seguir algumas afirmações que envolvem o PAA (CONAB) e 

gostaríamos que numa escala de 1 a 5, você se posiciona-se escolhendo apenas uma. Para tal, deverá 

considerar o 1 como concordo totalmente, 2 concordo, 3 indiferente à afirmativa, 4 discordo e 5 

discordo totalmente.  

Afirmação/Assertiva 

Concordo 

Totalmente 

(1) 

Concordo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Discordo 

(4) 

Discordo 

totalmente 

(5) 

Conhecemos claramente as regras quanto ao processo de 

participação no PAA da CONAB 

     

Sempre elaboramos os projetos de doação em conjunto 

com os técnicos da CONAB 

     

Os produtos doados sempre atendem perfeitamente a 

necessidade nutricional dos beneficiários das instituições 

governamentais e não governamentais  

     

A CONAB nos visita com regularidade analisando o 

processo de entrega das doações   

     

Não temos dificuldades quanto ao manuseio dos 

produtos antes da doação, nossa estrutura (pessoal e 

material) consegue atender ao que precisamos 

     

A implementação do PAA contribui a permanência dos 

nossos agricultores no campo  

     

Às vezes não conseguimos cumprir o prazo de entrega 

acertado com as instituições beneficiadas para 

     



 

recebimento das doações   

Temos uma comunicação constante com a CONAB      

Conheço bem os outros instrumentos operacionais da 

CONAB Compra Direta e Formação de Estoque 

     

Conhecemos bem o processo constante no instrumento 

operacional Doação Simultânea PAA da CONAB 

     

Há uma relação institucional muito boa da nossa 

associação/cooperativa com a Secretaria Municipal de 

Agricultura do nosso município  

     

Os beneficiários que se alimentam sempre tomam 

conhecimento de que as doações são da CONAB 

     

A CONAB deu todo apoio nos ensinando a usar o 

sistema PAA-NET 

     

O PAA possibilita uma melhoria considerável na rede 

dos agricultores  

     

Sempre somos fiscalizados pela CONAB      

Nunca retornou para a associação/cooperativa nenhum 

alimento doado às instituições por falta de qualidade   

     

Durante as fiscalizações da CONAB sempre recebo o 

mesmo técnico na realização das visitas  

     

Sempre sei com antecedência sobre a capacidade de 

recebimento/armazenamento da instituição receberá a 

doação, assim posso planejar tranquilamente o seu envio   

     

Tenho conhecimento dos canais de comunicação 

(telefone, email e outros) para solicitar apoio aos 

técnicos da CONAB 

     

Durante a fiscalização o técnico da CONAB sempre 

conversa com os agricultores da associação/cooperativa  

     

Os técnicos da CONAB sempre orientam a nossa 

instituição como deverá acontecer o processo de entrega 

das doações  

     

Estamos muito satisfeitos com o empenho e atenção dos 

técnicos da CONAB na execução da doação simultânea 

     

Nós sempre recebemos orientações de órgãos 

governamentais sobre manuseio e uso da terra (plantação 

e outros) 

     

Os materiais institucionais (folder explicativo, cartilha do 

PAA) sempre são entregues quando da visita dos 

     



 

técnicos da CONAB 

É comum o conhecimento de associações/cooperativas 

que não tem o perfil necessário para ser atendido pelo 

PAA da CONAB  

     

A equipe da CONAB sempre retorna nossos contatos 

com rapidez e agilidade 

     

Não temos nenhuma dificuldade na elaboração dos 

projetos de doação simultânea  

     

A nossa retirada dos pagamentos da CONAB no banco 

sempre acontece dentro da normalidade  

     

Ainda faltam muitas cooperativas/associações serem 

atendidas pelo PAA da CONAB no meu município  

     

Temos conhecimento e interesse nas operações com para 

alimento escolar com o recurso do Fundo Nacional para 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

     

É sempre difícil unir todos os associados/cooperados 

para assinarmos as propostas das doações  

     

Consideramos o preço pago pelos nossos produtos pela 

CONAB como justos.  

     

Os recursos financeiros sempre entram após a prestação 

de contas feita pela associação/cooperativa à CONAB 

     

O PAA esta contribuindo claramente para o 

desenvolvimento do comércio local  

     

Os técnicos da CONAB sempre apresentam 

conhecimento de tudo sobre o PAA para tirar nossas 

dúvidas e nos orientar  

     

Depois do PAA da CONAB nós estamos trabalhando 

com o objetivo de aumentar nossa produção.  

     

Nosso objetivo maior é um dia não precisar mais do 

PAA  

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE – E 

Formulário  

Instituições Governamentais e não - governamentais  

 

Prezado (a) Sr (a) Representante, gostaríamos de contar com sua ajuda respondendo esse instrumento 

de pesquisa, objeto de um estudo científico sobre a implementação do PAA no Rio Grande do Norte. 

Observamos que as informações aqui coletadas são para fins de uso acadêmico, não havendo 

identificação do (a) entrevistado (a). Agradecemos desde já a atenção.  

 

 

 

 

 

 

BLOCO I – Perfil das Instituições 

 

1)Tempo de existência (em anos completos): ________ 

2) Freqüência de recebimento de doações: (  ) Anualmente  (  ) Semestralmente (  ) Trimestralmente  (  ) 

Mensalmente  

(  ) Outro: ___________ 

3) Já recebeu doação de mais de uma Associação/Cooperativa:  (  ) Sim. Quantas:____     (  ) Não  

4) Dentre essa (s) associação (ões) quantas não são localizadas no mesmo município da instituição: ___   

5) Quantidade de pessoas beneficiadas pelas doações________ 

6) Como conheceu o PAA : (  ) Pela CONAB  (  ) Pela mídia em geral  (  ) Pelos agricultores familiares  (  )  

Município  

(  ) Emater  (   ) Cooperativa/associações (  ) Outros.____________ 

7) A Instituição participa de outros programas sociais, além do PAA? (  ) Não  (  ) Sim. Qual: _____________ 

8) A Instituição tem nutricionista em seu quadro? (  ) Sim  (  ) Não 

   Tipo: (  ) Governamental  (  ) Não- governamental  

   Especificação: (  ) Creche ( ) Asilo (  ) Escola  (  ) Conselhos  (  ) Associações (  ) Delegacias (  ) Igrejas 

  (  ) Instituto 

   (  ) Outro. ______________________ 

   Município: ____________________________ 

 



 

9) Qual o perfil dos seus beneficiários : (  ) Crianças  (  ) Adolescentes  (  ) Idosos (  ) Deficientes  (  ) Adultos  

(  ) Outros ______________ 

10) Já recebeu alguma fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) : (  ) Não  (  ) Sim 

11) Dentre os tipos de alimentos que o(a) senhor (a) recebe tem-se : (  ) In natura   (  ) Industrializado/processado  

(  ) Orgânico (pode marcar mais de um) 

11) Marque os anos em que foram recebidos alimentos pelo PAA da CONAB? 

(   ) 2003  (  ) 2004 (  ) 2007  (  ) 2008 

(  ) 2005  (  ) 2006 (  ) 2009  

 

BLOCO II – Implementação do PAA 

 

Senhor (a) Representante, faremos a seguir algumas afirmações que envolvem o PAA e gostaríamos 

que numa escala de 1 a 5, você se posiciona-se escolhendo apenas uma. Para tal deverá considerar o 1 

como concordo totalmente, 2 concordo, 3 indiferente à afirmativa, 4 discordo e 5 discordo totalmente.  

 

Afirmação/Assertiva 

Concordo 

Totalmente 

(1) 

Concordo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Discordo 

(4) 

Discordo 

totalmente 

(5) 

Os alimentos doados sempre chegam na hora em que 

mais precisamos  

     

Conhecemos claramente as regras quanto ao processo de 

recebimento das doações de alimentos  

     

Sempre que o alimento doado está fora dos padrões 

informamos imediatamente à CONAB 

     

Sempre participamos da elaboração do projeto com a 

Associação/Cooperativa antes de entregá-lo à CONAB 

     

A CONAB nos visita com regularidade analisando a 

nossa situação nutricional  

     

Não temos dificuldades quanto ao manuseio dos 

alimentos antes do consumo, nossa estrutura (pessoal e 

material) consegue receber/tratar bem os alimentos 

     

Os prazos de entrega dos alimentos são sempre 

cumpridos pelas associações/cooperativas de agricultores 

familiares  

     



 

Temos uma comunicação constante com a CONAB      

Sempre há uma relação entre os alimentos doados e o 

perfil dos necessitados da minha instituição  

     

Os alimentos que recebemos sempre atende toda a 

necessidade da instituição  

     

Enviamos relatórios à CONAB sobre o recebimento e o 

melhoramento da saúde nutricional dos beneficiários da 

minha instituição  

     

Sempre há regularidade nas doações feitas pela 

associações/cooperativas/CONAB  

     

Conhecemos bem os instrumentos operacionais (Compra 

Direta, Doação Simultânea e Formação de Estoque) do 

PAA da CONAB 

     

Há uma relação institucional muito boa da nossa 

instituição com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social  

     

Geralmente os alimentos são consumidos dentro da 

própria instituição  

     

Sempre temos como estocar os alimentos doados pelas 

associações/cooperativas/CONAB 

     

Temos conhecimento que a finalidade do PAA é a de 

manter o agricultor no campo e desenvolver social e 

economicamente área rural 

     

Os beneficiários que se alimentam sempre tomam 

conhecimento de que as doações são da CONAB 

     

Sempre há espaços para sugestões à CONAB ou 

associações/cooperativas de agricultores familiares 

quanto às necessidades nutricionais da instituição  

     

Sempre somos ouvidos pelos técnicos da CONAB quanto 

sugerimos melhorias no PAA 

     

Sempre somos fiscalizados pela CONAB      

Já tivemos que devolver doações que não se 

enquadravam como sendo de qualidade  

     

Durante as fiscalizações da CONAB sempre recebo o 

mesmo técnico na realização das visitas  

     

Sempre sei com antecedência o tipo e quantidade de 

alimentos que a instituição receberá, e isso me possibilita 

     



 

planejar o seu consumo na instituição  

Tenho conhecimento dos canais de comunicação 

(telefone, email e outros) para fazer denúncias sobre 

irregularidades no recebimento das doações 

     

Em se tratando de alimentos que precisam de atestes 

governamentais (laudo ou certificado de classificação) 

estes sempre vêm acompanhados da doação  

     

Durante a fiscalização da CONAB o técnico sempre 

conversa com as pessoas que recebem as doações  

     

Os técnicos da CONAB sempre orientam a nossa 

instituição como deverá acontecer o processo de 

recebimento das doações  

     

A CONAB teve um papel fundamental na intermediação 

da nossa instituição para com a associação/cooperativa 

antes da elaboração do projeto  

     

Os alimentos doados são muito bem recebidos pelos 

beneficiários não havendo reclamação 

     

Estamos plenamente satisfeitos com a execução do PAA 

em nossa instituição  

     

A CONAB realiza sistematicamente pesquisa conosco 

para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelos 

técnicos  

     

 

 

Agradecemos desde já a atenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


