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RESUMO EXECUTIVO 

Este trabalho apresenta a operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no ano de 2019.

As informações perpassam as operações nas modalidades: Compra com Doação Simul-
tânea (CDS), Aquisição de Sementes e Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar 
(CPR-Estoques).

No ano de 2019, participaram da modalidade CDS 337 organizações fornecedoras1, localiza-
das em 27 Unidades da Federação. Foram investidos R$ 32,3 milhões em projetos para a doação 
de 12 mil toneladas de produtos da agricultura familiar às 350 Unidades Recebedoras2. Na execu-
ção dessa modalidade, houve a participação de 4.792 agricultores familiares3. A banana (9%), a 
mandioca (7%), a abóbora (5%) e a alface (4%) são os produtos com destaque nessa modalidade.

No tocante às operações da modalidade Aquisição de Sementes em 2019, 9 organizações 
fornecedoras, localizadas em 8 Unidades da Federação participaram da modalidade. Foram in-
vestidos R$ 4,3 milhões em Planos de Distribuição de Sementes, com a aquisição de 576 tonela-
das de sementes de feijão (41%), milho (38%), arroz (11%), cebola (5%), hortaliças (3%), castanhas 
(1%) e sorgo (1%). Participaram dessa modalidade 326 agricultores familiares. 

A modalidade Apoio à Formação de Estoques apoiou financeiramente 39 organizações 
fornecedoras, localizadas em 16 Unidades da Federação. Foram investidos R$ 4,7 milhões em pro-
jetos para a constituição de estoques de 935 toneladas de produtos. Dentre os produtos em des-
taque inseridos nessa operação estão as castanhas (17%), as polpas de frutas (15%), a farinha de 
mandioca (10%) e o feijão (9%). Participaram dessa modalidade 767 agricultores familiares.

O caráter anual desse Compêndio possibilita a propagação das informações geradas com a 
execução do PAA. A publicação dos dados colabora com diferentes pesquisas, proporciona trans-
parência pública e favorece um constante monitoramento pela sociedade.

1- O inciso III do artigo 4° do Decreto 7.775, de 4 de julho de 2012, define que organizações fornecedoras são cooperativas e outras organizações 
formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos por resolução do GGPAA (BRASIL, 2012, p.3).
2- De acordo com o artigo 2°, inciso III da Resolução nº 81 de 9 de abril de 2018, do Grupo Gestor do PAA, considera-se Unidade Recebedora a or-
ganização formalmente constituída que recebe os alimentos e os fornece aos beneficiários consumidores diretamente ou, em casos específicos, 
por meio de entidades por ela credenciadas. Os beneficiários consumidores são indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e 
aqueles atendidos pelas Unidades Recebedoras (BRASIL, 2018, p.99).
3- Também definidos como beneficiários fornecedores no inciso II do artigo 4° do Decreto 7.775, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012, p.3).
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INTRODUÇÃO

Entre os objetivos de atuação da Conab está a execução de políticas públicas federais nas 
áreas de abastecimento e regulação da oferta de produtos agropecuários. 

O PAA está inscrito nessa execução que, além de fomentar o desenvolvimento da agricul-
tura familiar brasileira, também contribui para a inclusão econômica e social no meio rural, com 
o atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, com a promoção 
do abastecimento alimentar e com a constituição de estoques públicos de alimentos. 

As operacionalizações do PAA são realizadas com recursos repassados pelo Ministério da 
Cidadania (MC) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – que são as 
respectivas Unidades Gestoras do Programa – via formalização de Termos de Execução Descen-
tralizados (TEDs). Atualmente são executadas, pela Conab, as seguintes modalidades4: Compra 
com Doação Simultânea (CDS), Aquisição de Sementes, Compra Direta da Agricultura Familiar e 
Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar (CPR-Estoque). 

O enfoque dos itens que foram construídos para este compêndio está firmado na execução 
das modalidades Compra com Doação Simultânea, Aquisição de Sementes e Apoio à Formação 
de Estoques. Ressalta-se que a modalidade Compra Direta não foi operacionalizada em 2019. A 
abordagem perpassa as informações sobre o valor dos recursos investidos, quantidade de pro-
dutos, número de beneficiários fornecedores (agricultores familiares), de unidades recebedoras 
(instituições que recebem o produto), entre outras.

4- O artigo 17 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, dispõe sobre as modalidades de execução do PAA. Para mais informações acesse https://
www.conab.gov.br/agricultura-familiar/legislação-e-regulamentos-do-paa. Para detalhamento sobre a operacionalização das modalidades do 
PAA, ver cartilha em  https://www.conab.gov.br/politicas-e-programas.

https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar/legislação-e-regulamentos-do-paa
https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar/legislação-e-regulamentos-do-paa
 https://www.conab.gov.br/politicas-e-programas
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A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 
PELA CONAB EM 2019

Em 2019, a Conab operacionalizou R$ 41.380.857,26 de recursos oriundos do MC e do Mapa. 
Esses recursos foram distribuídos entre as modalidades Compra com Doação Simultânea – CDS 
(R$ 32.319.855), Aquisição de Sementes (R$ 4.329.728), Apoio à Formação de Estoques – CPR-Esto-
que (R$ 4.731.274), entre recursos que envolvem a operacionalização do Programa, além das des-
pesas com impostos.

Os valores utilizados nas modalidades operacionalizadas pela Conab possibilitarão5 a co-
mercialização de 14 mil toneladas de alimentos produzidos por 5.885 agricultores familiares, or-
ganizados em cooperativas ou associações. As cooperativas e associações apresentaram à Conab 
376 projetos da CDS e CPR-Estoque. Para a modalidade de Aquisição de Sementes foram contem-
plados 17 planos de distribuição6.

A seguir, serão abordados os resultados do PAA no ano de 2019.

Recursos aplicados

A distribuição dos recursos em 2019, por região, pode ser visualizada na tabela e no mapa 
da Figura 1. Percebe-se que as regiões Norte e Nordeste representaram mais de 50% da execução.

Tabela 1 e Figura 1 – Distribuição de recursos do PAA, por região e Unidade da Federação, em 
2019

UF Aquisição de sementes CDS CPR-Estoque Total
AC - 240.720 200.000 440.720

AL 359.500 1.467.814 200.000 2.027.314

AM 495.200 1.196.718 193.200 1.885.118
AP - 670.612 - 670.612
BA - 1.483.913 642.700 2.126.613
CE - 1.285.873 390.317 1.676.189
DF 724.027 1.074.826 - 1.798.852
ES - 3.901.946 - 3.901.946
GO - 686.925 - 686.925
MA - 1.226.678 - 1.226.678
MG - 1.459.467 159.978 1.619.446
MS - 390.941 - 390.941
MT 438.531 580.720 693.200 1.712.451
PA 381.500 1.120.531 100.000 1.602.031

5- Os projetos contratados pela Conab para a modalidade CDS possuem um período de execução de no mínimo 6 meses, prorrogáveis mediante 
Termo Aditivo, até o limite máximo de 24 meses, contados a partir da data de assinatura. Para as modalidades CPR-Estoque e Aquisição de Semen-
tes, o período de execução é de até 12 meses, não sendo permitida prorrogação.
6- O Plano de Distribuição é o documento elaborado pelo órgão demandante que registra interesse em receber sementes pelo PAA para distribui-
ção aos beneficiários consumidores atendidos pelo órgão demandante, justificando sua necessidade e modo de operacionalização.

Continua
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UF Aquisição de sementes CDS CPR-Estoque Total
PB - 1.364.908 - 1.364.908
PE - 1.154.718 375.957 1.530.675
PI 435.369 712.717 - 1.148.086
PR - 862.553 389.862 1.252.415
RJ - 390.297 183.994 574.291
RN 595.035 788.851 63.916 1.447.802
RO - 462.967 - 462.967
RR - 2.584.000 - 2.584.000
RS 900.566 670.719 243.288 1.814.573
SC - 655.416 119.984 775.400
SE - 486.720 246.999 733.719
SP - 4.999.972 527.879 5.527.850
TO - 398.335 - 398.335

Total (R$) 4.329.728 32.319.855 4.731.274 41.380.857

Norte
R$ 8.043.783

19%

Centro-Oeste
R$ 4.589.168

11%

Sudeste
R$ 11.623.533

28%
Sul

R$ 3.842.388
9%

Nordeste
R$ 13.281.984

32%

Fonte: Conab

O destaque de recursos para o Norte e Nordeste é devido aos critérios de distribuição de 
recursos por Unidades da Federação, aprovados pelo GGPAA, seguindo metodologicamente os 
seguintes indicadores: o grau de vulnerabilidade da população por meio do Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH), da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA/PNAD), Declaração 
de Aptidão ao Pronaf no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 
a destinação prevista de 60% dos recursos para as regiões Norte e Nordeste considerando todo o 
histórico de execução do programa nos anos de 2009 a 2016 e acrescentou-se ainda um teto de 7% 
por Unidade da Federação e um teto máximo de R$ 320 mil por organização fornecedora (CNPJ).
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A participação percentual dos recursos do PAA, por modalidade, pode ser analisada no 
Gráfico 1. O total de recursos disponibilizados somam R$ 41 milhões distribuídos entre as moda-
lidades CDS (78%), Aquisição de Sementes (11%) e CPR-Estoque (11%):

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos recursos do PAA, por modalidade, em 2019

CDS – 78%

Sementes – 11%

CPR estoque – 11% Total PAA
R$ 41

milhões

Fonte: Conab

O êxito da modalidade CDS em relação às demais deve-se ao seu desenho e às suas carac-
terísticas, ao possibilitar a comercialização de produtos característicos da agricultura familiar, 
como hortaliças, frutas, doces, biscoitos caseiros, dentre outros, que são adquiridos por meio de 
organizações fornecedoras e entregues às Unidades Recebedoras.

Projetos

Em 2019, foram formalizados, em todo o Brasil, 393 projetos. Na modalidade CDS foram 
formalizados 337 projetos, e na modalidade CPR-Estoque, foram 39 projetos. As demais moda-
lidades operacionalizadas pela Conab não são formalizadas via projetos (CDAF e Aquisição de 
Sementes).

Gráfico 2 – Distribuição dos projetos do PAA formalizados, por região, em 2019 (CDS e CPR-Estoque)

30
4

110
17

44
3

135
10

18
5

MC (CDS)
Mapa (CPR-Estoque)

34 127 47 145 23Total

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SulSudesteNorteNordesteCentro - Oeste

Fonte: Conab

As regiões Sudeste e Nordeste se destacam por terem as maiores demandas de PAA. Também 
são nessas regiões que estão localizados os sete estados com maior percentagem de distribuição de re-
curso, conforme aprovado pelo GGPAA: BA (7%), MG (7%), SP(7%), AL(6,5%),PB(6%), MA(5,7%) e CE(5,7%).
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A execução do PAA por modalidade

Modalidade Apoio à Formação de Estoques (CPR-Estoque)

Tem como finalidade o apoio financeiro para constituição de estoques de alimentos pelas 
organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução dos recursos ao poder 
público7. Em 2019, R$ 4,7 milhões foram operacionalizados por 39 organizações fornecedoras lo-
calizadas em 16 unidades da federação. Em média, foram R$ 121.314,71 aplicados por organização 
fornecedora e R$ 6.168,54 por agricultor familiar. Dentre os produtos constitutivos para estoque, 
destacam-se, em reais, as castanhas (17%), as polpas de frutas (15%), a farinha de mandioca (10%) 
e o feijão (9%), que são produtos de fácil armazenagem e característicos da agricultura familiar. 
Totalizou-se 935 toneladas em produtos.

Figura 2 – Modalidade Apoio à Formação de Estoques em 2019

16
estados

R$ 4,7
milhões

935
toneladas

39
organizações
fornecedoras

767
agricultores
familiares

Rapadura
Cajuína

Milho
Raiz de mandioca

Compota
Cravo da Índia

Polvilho
Extrato de tomate

Banana
Carne caprina e ovina

Doce de frutas
Queijo

Leite de vaca
Guaraná

Mel de abelha
Feijão

Farinha de mandioca
Polpas de frutas

Castanhas 821.400
719.808

482.874
445.992

347.108
310.200

299.988
200.000
190.384
183.982
182.977
173.903
159.978
56.700
44.000
39.997
31.999

15.975
24.000

Valor contratado

Fonte: Conab

Modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS)

Tem como objetivo a compra de alimentos diversos e doação simultânea às unidades re-
cebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos 
(GGPAA), diretamente aos beneficiários consumidores, com o objetivo de atender às demandas 
locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricio-
nal. 

Observa-se na Figura 3 que, na modalidade CDS, houve a comercialização de 12 mil tonela-
das de alimentos, produzidos por 4.792 agricultores familiares, organizados em 337 organizações 
fornecedoras distribuídos nas 27 unidades da federação.

7- Após a aprovação do projeto, a Conab disponibiliza o recurso para que a organização compre a produção dos seus agricultores familiares, be-
neficie os alimentos e os mantenha em estoque próprio. Ao final de 12 meses, a organização fornecedora deve vender o alimento beneficiado no 
mercado convencional e devolver à União o recurso que lhe foi repassado pela Conab, acrescido de 3% ao ano.
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Essa modalidade adquiriu 201 tipos de produtos da agricultura familiar. Dentre os diversos 
tipos de produtos, destacam-se entre os mais adquiridos, em R$, a banana (9%), a mandioca (7%), 
a abóbora (5%) e a alface (4%), que foram os produtos mais demandados devido a suas caracte-
rísticas de produção familiar. Em 2019 foram aplicados, em média, R$ 95.904,61 por organização 
fornecedora e proporcionou uma renda média de R$ 6.744,54 por agricultor familiar ao ano.

Figura 3 – Modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS) em 2019

4.792
agricultores
familiares

Banana
9%

Mandioca
7%

Abóbora
5%

Alface
4%

+ 201
tipos de

produtos

R$ 32,3
milhões

337
organizações
fornecedoras

27
estados

12 mil
toneladas

Fonte: Conab

Modalidade Aquisição de Sementes

Tem por finalidade a compra de sementes, mudas e materiais propagativos de organiza-
ções fornecedoras, para destinação a agricultores familiares, conforme a demanda de órgãos 
parceiros. A Figura 4 demonstra a participação nessa modalidade de 326 agricultores familiares, 
representados em 9 organizações fornecedoras, situadas em 8 Unidades da Federação. Foram R$ 
4,3 milhões para a compra de 576 toneladas de sementes, destacando-se as sementes de arroz 
(212t, sendo 80% no RS), feijão (181t, sendo 62% em GO) e milho (171t, 63% em GO). Com isso, foi 
gerada uma renda média ao agricultor familiar de R$ 13.280,00 ao ano.

Figura 4 – Modalidade Aquisição de Sementes em 2019

326
agricultores
familiares

R$ 4,3
milhões

9
organizações
fornecedoras

8
estados

576
toneladas

Feijão – 41%

Arroz – 11%

Cebola – 5%

Hortaliças – 3%
Sorgo – 1%

Castanhas – 1%

Milho – 38%

Tipos de sementes – % do valor adquirido

Fonte: Conab
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Organizações fornecedoras

Observa-se no Gráfico 3 que, do total de 377 Organizações Fornecedoras participantes do 
PAA em 2019, 41% estão acessando o programa pela primeira vez, ou seja, nos últimos três anos, 
essas organizações não foram participantes do PAA operacionalizado pela Conab. Isso demostra 
que as organizações da agricultura familiar já consolidadas conquistaram novos mercados para 
comercialização da sua produção e que novas organizações da agricultura familiar progressiva-
mente se fortalecem e alcançam, no PAA, uma nova oportunidade de comercializar seus produ-
tos.

 O Programa também permite que as organizações fornecedoras participem de mais de 
uma modalidade, respeitando os limites estabelecidos em normativo. 

O Gráfico 3 apresenta essa participação. Oito organizações fornecedoras participaram con-
comitantemente de duas modalidades: uma participa de CDS e Sementes e outras sete partici-
pam de CDS e Estoque.

Gráfico 3 – Participação das Organizações Fornecedoras no PAA em 2019

CDS – 329

CDS + Estoques – 7

Sementes – 8 Estoque – 32

CDS + Sementes– 1

Participaram – 59%

Novos (não participaram
nos últimos 3 anos) – 41%

Fonte: Conab

Produtos

A diversidade de produtos adquiridos têm sido uma das características do PAA, principal-
mente na modalidade CDS. Em 2019 foram contratados mais de 200 tipos de produtos, sendo 
destaque as frutas e os hortigranjeiros com 75% das aquisições, conforme observado no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Categoria de produtos adquiridos pela modalidade CDS em 2019

Frutas e horti – 75%

Grãos e oleaginosas – 8%

Mel – 0,5%

Castanhas – 0,01%

Processados – 11%

Carnes e pescados – 6%
R$ 32 milhões

12 mil toneladas

4 mil agricultores familiares

7% em produtos orgânicos

Fonte: Conab
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Entre os produtos adquiridos pelo PAA, nas três modalidades operacionalizadas pela Co-
nab em 2019, destacam-se, por região, os seguintes produtos: melancia, com 537 toneladas na Re-
gião Norte; raiz de mandioca, com 650 toneladas na Região Nordeste; banana, com 658 toneladas 
e 71 toneladas, respectivamente, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste; e arroz, com 129 toneladas 
na Região Sul, conforme observado na Figura 5.

Figura 5 – Mapa da distribuição dos produtos mais adquiridos, por região (em toneladas)

Nordeste
Destaque: raiz
de mandioca
650 toneladas

Norte
Destaque:
melancia

537 toneladas

Centro-oeste
Destaque: banana

71 toneladas

Sul
Destaque: arroz

129 toneladas

Sudeste
Destaque: banana

658 toneladas

Fonte: Conab

A diversificação e regionalização dos produtos preservam a identidade alimentar local e 
valorizam a qualidade nutricional. A quantidade significativa de frutas e hortigranjeiros ratifica 
a finalidade do PAA quanto à promoção do acesso à alimentação em quantidade, qualidade e 
regularidade necessária.

Relevante também apreender que o PAA contribui na religação da produção ao consumo 
local, “respeitando a sazonalidade, a proximidade, os atributos de qualidade, o saber-fazer local, 
as relações sociais, entre outros” (GRISA et al., 2011, p. 37).

Beneficiários fornecedores

Ao longo dos anos de operações do PAA pela Conab, muitas famílias de agricultores têm 
sido beneficiadas pela venda de seus produtos ao Governo Federal, obtendo garantia de renda e 
melhoria da qualidade de vida. No ano de 2019, o total de agricultores familiares foi de 5.885 em 
todo o Brasil, gerando uma renda média/ano, por agricultor familiar, de R$ 7.000,00. Observa-se, 
na Figura 6, a distribuição dos agricultores por região e em 392 municípios.
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Figura 6 – Número de agricultores familiares do PAA, por região, em 2019
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A partir do ano de 2011, para acessar o PAA, um dos critérios de priorização na seleção e 
execução, foi a participação mínima de 40% de mulheres como beneficiárias fornecedoras na 
modalidade CDS e 30% na modalidade CPR Estoque, de acordo com a Resolução do GGPAA, nº 
44/ 20118. O Gráfico 5 demonstra as categorias dos beneficiários fornecedores divididos por sexo.

Gráfico 5 - Número de agricultores familiares participantes do PAA, por categoria e sexo, em 
2019
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Fonte: Conab

8- A Resolução nº 44, de 16 de agosto de 2011, fomenta a participação de mulheres em todas as modalidades do PAA (BRASIL, 2011, p.92).
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A participação feminina nas modalidades do PAA alcançou 80% em 2019. Observando-se o 
Gráfico 6, verifica-se a participação das mulheres agricultoras familiares por região e no decorrer 
dos anos de 2009 a 2019.  Esta participação revela que a capacidade produtiva das organizações 
compostas por mulheres tem se fortalecido e minimizado os problemas de comercialização de 
seus produtos, além de valorizar a mão de obra feminina e de garantir sua autonomia econômi-
ca. Ressalta-se ainda que o fortalecimento do trabalho das mulheres no campo implica também 
a consolidação da segurança alimentar9 de suas famílias.

Gráfico 6 – Participação das Mulheres no PAA em 2019
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Os Acordos de Cooperação firmados com a Conab, ao longo dos anos, consolidam a pri-
meira finalidade estabelecida no inciso I, artigo 2º, do Decreto nº 7.775/201210, assim definida: 
“incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento 
à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração 
de renda. ”

O Gráfico 7 demostra que o PAA tem proporcionado a inclusão econômica do beneficiário 
fornecedor, aumentando o seu poder de compra e a sua autonomia para investir nas melhorias 
de sua produção e planejar suas despesas com segurança.

9-  No artigo 3º da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, a Segurança Alimentar e Nutricional consiste “na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 
como base as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e so-
cialmente sustentáveis.” (BRASIL, 2006, p.1)
10- BRASIL, 2012, p.3.
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Gráfico 7 - Renda média familiar dos beneficiários fornecedores, em reais, por região (2019)
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Em 2019, a renda média/ano foi de R$ 7 mil reais, sendo que na região Centro-Oeste ob-
servou-se a maior renda média devido a maior participação dos agricultores familiares na mo-
dalidade Aquisição de Sementes, com o teto máximo individual de R$ 15.000,00, enquanto nas 
outras modalidades, o teto máximo é de R$ 8.000,00.

Unidades recebedoras

No ano de 2019, mais de 350 unidades recebedoras participaram dos projetos referentes 
à modalidade CDS. realizando diversos atendimentos às pessoas em situação de insegurança 
alimentar e aos usuários dos serviços da rede socioassistencial, sendo-lhes garantido o direito ao 
consumo saudável dos alimentos oriundos da agricultura familiar.

De acordo com os dados do Gráfico 8, destacam-se que, do total de atendimentos, 63% das 
unidades recebedoras estão localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste.

Gráfico 8 – Número de Unidades Recebedoras por região, em 2019
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Os maiores percentuais em doações destinaram-se às entidades e organizações de assis-
tência social e à rede pública de educação, que juntas somam aproximadamente 71% em parti-
cipação no Programa. Já as unidades recebedoras enquadradas como serviços públicos de saúde 
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e serviços de acolhimento, rede socioassistencial11 e equipamentos de alimentação e nutrição12, 
juntas, representam aproximadamente 29% em recebimento de doações. Ressalta-se, no mapa 
da Figura 7, que alguns municípios podem ter mais de um tipo de Unidade Recebedora. Assim, o 
destaque está na classificação da unidade recebedora com maior número de atendimentos.

Figura 7 – Unidades Recebedoras atendidas pelo PAA em 2019
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Municípios das organizações fornecedoras participantes do PAA 
em 2019

Desde sua implantação e crescente divulgação, o PAA proporcionou um aumento das de-
mandas por suas ações por parte das organizações fornecedoras. Com isso, vários municípios 
onde estão situadas essas organizações tornaram-se participantes do Programa, visualizando 
em seu território o aumento de renda dos produtores familiares, da produção agrícola e melho-
ria na qualidade da alimentação de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

De 2003 a 2019, o PAA executado pela Conab esteve presente em mais de 2.700 municípios 
devido à enorme capilaridade da Companhia, ao empenho na divulgação do Programa e a credi-
bilidade da Conab junto às organizações fornecedoras e as unidades recebedores.

Em 2019, as organizações fornecedoras contratadas estavam presentes em 254 municípios.

11- Fazem parte da rede socioassistencial as unidades do Sistema Único da Assistência Social (Suas): os Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), os Centros de Referência Especializado para a População em Situação 
de Rua e os Equipamentos que ofertem serviço de acolhimento. As entidades e organizações de assistência social são entidades sem fins lucrati-
vos que prestam atendimento aos usuários da Assistência Social e que obrigatoriamente estejam inscritas no Conselho Municipal de Assistência 
Social.
12- Os equipamentos de alimentação e nutrição são constituídos pelos restaurantes populares, cozinhas comunitárias e Bancos de Alimentos.
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A Figura 8 proporciona a visualização da distribuição geográfica dos municípios partici-
pantes do PAA no ano de 2019. Pode-se afirmar que esse Programa alcançou, no decorrer dos anos 
de sua execução pela Conab, uma significativa distribuição no interior do país. Isso demonstra 
que a rede de fortalecimento do agricultor familiar e de suas organizações, o acesso aos alimen-
tos saudáveis e a capilaridade estratégica da Conab são indicadores quantitativos e qualitativos 
de que o PAA opera em suas diretrizes com resultados efetivos.

Figura 8 – Mapa dos municípios das Organizações Fornecedoras participantes do PAA em 2019

Fonte: Conab

Composição das despesas operacionais do paa no exercício de 2019

 Na análise dos recursos disponibilizados para a operacionalização do PAA, verifica-se que 
o resultado totalizou apenas 1,65% do montante.

No Gráfico 9, observa-se o detalhamento das referidas despesas operacionais com recur-
sos do MC e Mapa.
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Gráfico 9 - Demonstrativo das despesas operacionais - Ministério da Cidadania e Mapa
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Os recursos foram utilizados para a realização de fiscalizações, por área especifica da Co-
nab, nos projetos em execução de PAA. Os recursos operacionais também respaldaram as Visitas 
Técnicas e Orientativas (VTOs) e as Capacitações do PAA, promovendo maior segurança nas ope-
rações e aproximando a Conab do agricultor familiar. Esse recurso mostra-se fundamental para 
que os projetos tenham mais qualidade na sua execução e também para proporcionar maior 
controle nas operacionalizações. Assim, quanto maior o recurso operacional, mais efetiva será a 
execução do PAA pela Conab.
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CONSIDERAÇÕES

Considerando os dados analisados, percebe-se a relevância do Programa de Aquisição de 
Alimentos no alcance progressivo dos seus objetivos, ao promover o incentivo à agricultura fa-
miliar com geração de renda, sustentação de preços aos produtos agrícolas, manutenção da bio-
diversidade e segurança alimentar e nutricional para populações urbanas e rurais.

No decorrer dos anos, as demandas pelas políticas públicas operacionalizadas pela Conab 
mostram-se significativas. Para a participação no PAA de 2019, a Companhia recebeu uma de-
manda em projetos de R$ 175 milhões de reais, conforme observa-se no Gráfico 10. Esses projetos 
abrangeram mais de 25 mil agricultores familiares, vinculados a 1.500 cooperativas/associações 
da agricultura familiar. Destaques para os estados da BA, MG e SP que, somados, representam 
30% de toda a demanda.

Diante dos números apresentados, evidencia-se a importância que os recursos federais 
continuem sendo investidos para a plena execução do PAA e de outras políticas públicas que 
atuam intersetorialmente no meio rural brasileiro. A efetiva valorização das redes de operacio-
nalização e das variadas políticas públicas voltadas à realidade rural brasileira gerará impactos 
positivos sobre a sustentabilidade da cadeia agroalimentar e sobre a promoção do desenvolvi-
mento rural.

Gráfico 10 - Demonstrativo da demanda recebida por modalidade, em 2019
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O PAA, operacionalizado pela Conab completa 16 anos e o êxito do Programa deve-se tam-
bém a expertise e credibilidade da Companhia, que além de ser reconhecida pela sociedade, afir-
ma e consolida a sua missão ao “promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança 
alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agrope-
cuária e participando da formulação e execução das políticas públicas”13.

13 - Disponível em: https://www.conab.gov.br/images/arquivos/gestao_estrategica/elp_-_2020-2024.pdf

https://www.conab.gov.br/images/arquivos/gestao_estrategica/elp_-_2020-2024.pdf
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