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Resumo
Quem se beneficia de um programa de Compras Públicas de Alimentos (CPA)? O presente estudo
realiza a avaliação de impacto e retorno econômico do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
O objetivo da pesquisa é mensurar quantitativamente os impactos econômicos do PAA sobre o valor da produção dos beneficiados. O PAA é um instrumento de polı́tica que busca incentivar e
fortalecer a agricultura familiar, contribuir para a inclusão econômica e social no meio rural, com
a promoção de segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável. Utilizando a estratégia de Diferenças em Diferenças e Propensity Score Matching, para o perı́odo de 2009 a 2016,
os resultados apontam para um efeito positivo de 14.44% no valor da produção e de 5.16% na renda
dos agricultores beneficiados em comparação com os não beneficiados. Ainda, efeitos heterogêneos
mostram que o efeito é mais intenso para os agricultores da região Sudeste, em menores estabelecimentos e de baixa renda. O retorno econômico aponta para uma razão benefı́cio-custo de 0.2071.
JEL codes: D13; O12; Q12; Q18;
Palavras-Chave: Compras Públicas de Alimentos; Polı́tica Agrı́cola; Avaliação de Impacto.
Abstract
Who benefits from a Public Food Purchasing (CPA) program? This paper performs the impact evaluation and economic return of the Food Purchase Programme (PAA). The objective of the research
is to quantitatively measure the economic impacts of the PAA on the value of the production of
the beneficiaries. The PAA is a policy instrument that seeks to encourage and strengthen family
farming, contribute to economic and social inclusion in rural areas, with the promotion of food
and nutritional security for the most vulnerable population. Using a Difference-in-Differences and
Propensity Score Matching approach, for the period from 2009 to 2016, the results point to a positive effect of 14.44% in the value of production and 5.16% in income, of the farmers benefited in
compared to non-beneficiaries. Also, heterogeneous effects show that the effect is more intense for
farmers in the Southeast region, in smaller and low-income establishments. The economic return
points to a benefit-cost ratio of 0.2071.
Keywords: Public Food Purchasing; Agriculture Policy; Impact Evaluation. .
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Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), E-mail: carlos.freitas@ufr.edu.br.
¶
Instituto Mauro Borges - Goiás, E-mail: afelipe 7@hotmail.com.
||
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Introdução

Quem se beneficia de programas de Compras Públicas de Alimentos (CPA)? Os programas de CPA têm
recebido crescente atenção na literatura, de policy makers e agências de fomento e desenvolvimento,
como importantes instrumentos de polı́ticas com o potencial de entregar um conjunto de benefı́cios para
uma ampla gama de beneficiários, incluindo consumidores e produtores de alimentos (Kelly e Swensson (2017); Valencia et al. (2019); Swensson e Tartanac (2020)). A magnitude e valores significativos
das compras públicas de alimentos pelo governo podem ser utilizadas para impulsionar uma série de
objetivos de polı́ticas públicas, tais como incentivar dietas mais saudáveis, promover o desenvolvimento
agrı́cola e promover sistemas alimentares mais sustentáveis (Miranda, 2018).
Recentemente, vários paı́ses têm utilizado as CPA como uma estratégia de promover e incentivas
a participação dos pequenos produtores no mercado e de fortalecimento dos meios de subsistência rurais
(Miranda, 2018). Ainda, Brooks et al. (2014) argumentam que as CPA constituem uma forma do governo comprar bens e serviços de categorias especı́ficas de fornecedores desfavorecidos ou vulneráveis
(pequenos agricultores rurais e pequenas empresas de alimentos), de modo a contribuir e impulsionar
o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Para Swensson e Tartanac (2020), é notório que
a CPA possui potencial de beneficiar tanto aqueles que recebem os alimentos de instituições públicas
(consumidores), aqueles que ofertam os alimentos (produtores) e a comunidade em geral.
Estudos na literatura mostram que a demanda previsı́vel e regular das instituições públicas por
produtos dos pequenos agricultores pode incentivar, facilitar e reduzir o risco de investimentos dos agricultores para aumentar e diversificar sua produção agrı́cola, o que, por fim, pode contribuir para aumentar a sua renda e o acesso aos mercados formais (Drake et al., 2016; Kelly e Swensson, 2017). Portanto,
a maior participação no mercado e uma fonte de renda adicional para pequenos agricultores pode gerar
impactos positivos, tais como, aumento no consumo de alimentos da famı́lia, dieta diversificada e maiores investimentos na produção (Sumberg e Sabates-Wheeler, 2011). Além disso, melhorias nos meios
de subsistência dos pequenos agricultores podem gerar spillovers positivos nas economias locais. Em
adição, os contratos com o poder público também tem incentivado a diversificação da produção, como
é o caso do PAA no Brasil (Sambuichi et al., 2014; Valencia et al., 2019) e o programa Home Grown
School Feeding na Etiópia (WFP e Cares, 2016). Wittman e Blesh (2017), com base nos beneficiários
da reforma agrária no Estado de Mato Grosso (Brasil), que são contratados para produzir alimentos para
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
oferecem uma visão sobre o potencial dos programas de compras públicas de alimentos, para endereçar,
simultaneamente, metas de segurança alimentar e desenvolvimento rural e avaliam, até que ponto estes
programas podem servir como mecanismo facilitador para a conquista da soberania alimentar. Apesar desta expansão a nı́vel internacional, evidências empı́ricas sobre seus desafios, melhores práticas e,
principalmente, análise de impacto, são ainda limitadas.
Nesse contexto, o setor público é extremamente importante na compra de bens e serviços. Os
governos gastam em média 12% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em compras públicas nos paı́ses
da OCDE e ligeiramente menos em paı́ses em desenvolvimento (De Schutter, 2014). Ao redor do
mundo, as autoridades públicas efetuam contratos para a provisão de alimentos e serviços relacionados
a alimentação em hospitais, escolas, universidades, prisões, bem como, para uma série de programas
sociais (De Schutter, 2014). Por exemplo, em 2012, o Brasil investiu cerca de R$ 1.3 bilhões em
compras públicas de alimentos, apenas com o PAA.
No Brasil, considerável parcela de pessoas que vive em áreas rurais depende da agricultura para
a sua subsistência. Portanto, investir em agricultores familiares pode constituir um mecanismo sustentável de revitalizar a produção agrı́cola, fundamentado em sistemas de produção de alimentos locais
e diversificados. Esse crescimento agrı́cola inclusivo tem o potencial de reduzir a pobreza rural, atenuar
efeitos da instabilidade de preços dos alimentos e impulsionar a economia doméstica (Schwengber et al.,
2015). Especificamente no contexto brasileiro, uma estratégia adotada tem sido a compra pública com
foco na agricultura familiar.
Conforme o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017), existem no Brasil 5,073,324 milhões
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de estabelecimentos rurais e mais de 15 milhões de trabalhadores rurais. Destes estabelecimentos,
3,897,408 milhões foram classificados como estabelecimentos familiares, representando aproximadamente 77% do total de estabelecimentos rurais do Brasil. Por outro lado, estes estabelecimentos correspondem a pouco menos de 23% da área total explorada, 67% do pessoal ocupado, 23% da produção
total e da receita.
Com o intuito de fomentar a agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
foi criado em 2003 por meio de Medida Provisória nº 114, de 2003, sendo posteriormente transformado
em lei, em 2 de julho de 2003 (Lei nº 10.696). Instituı́do como uma ação vinculada ao Programa Fome
Zero, a finalidade do PAA está atrelada a união das pautas de fortalecimento da agricultura familiar,
combate à fome e redução da pobreza (Brasil, 2003). Nesse sentido, além de buscar incentivar e fortalecer a agricultura familiar, também contribui para a inclusão econômica e social no meio rural, para a
promoção de segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável, proporcionando o acesso
a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade adequados (Brasil, 2003).
Em adição, o PAA atua também com a função de polı́tica de fomento agrı́cola, pois promove a
aquisição de produtos diretamente dos agricultores familiares e de suas organizações, proporcionando
para estes agricultores um canal de comercialização e promoção da inclusão social no campo (Brasil,
2003). Associado a essa ação, o PAA inova em relação às polı́ticas públicas até então realizadas de fomento à agricultura familiar, pois efetua compras públicas com a dispensa de licitação.1 Este mecanismo
visa ampliar a inserção dos agricultores familiares no programa, pois reduz as exigências burocráticas
peculiares à lei de licitações (Sambuichi et al., 2019).2
Nesse sentido, o PAA atua no sentido de mitigar as distâncias entre os extremos. De um lado,
tem-se os beneficiários fornecedores, oriundos de agricultores familiares (ou unidades de produção familiar) e, de outro, consumidores, em sua grande maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. Assim sendo, os benefı́cios alcançados pelos beneficiários deste programa de
CPA podem se originar em vários âmbitos, tais como: econômico, ambiental e social (Sambuichi et al.,
2019). Ademais, tanto fornecedores quanto consumidores podem apresentar benefı́cios positivos.
Uma vez que o PAA foi criado com o intuito de incentivar a agricultura familiar e melhorar
o acesso à alimentação de qualidade para as pessoas em vulnerabilidade alimentar, temos que, tanto
os fornecedores (na figura dos agricultores familiares) quanto os consumidores (na figura das pessoas
vulneráveis à Insegurança Alimentar e Nutricional) são os dois principais grupos beneficiados. Portanto, para alcançar estes anseios centrais, o PAA afeta os fornecedores, pela aquisição de alimentos
e os consumidores, via a doação destes alimentos adquiridos. No presente estudo, investiga-se se a
participação no PAA gera benefı́cios econômicos para os agricultores familiares fornecedores, isto é,
se a participação faz com que estes agricultores familiares obtêm maiores nı́veis de produção e, por
consequência, de renda.
Existe uma considerável literatura, especialmente nacional, explorando a relação entre incentivos à agricultura familiar e o desempenho deste setor.3 A maioria destes estudos estão concentrados em
análises descritivas ou estudos de caso (ver, por exemplo, Borsatto et al. (2021)). Portanto, carece de
evidências robustas acerca dos benefı́cios econômicos de programas desta natureza. Ao longo das suas
quase duas décadas de execução, vários estudos foram elaborados com o intuito de verificar aspectos
positivos e benefı́cios para os participantes do PAA. No entanto, estes resultados são escassos no sentido de identificar os impactos econômicos da execução do referido programa, bem como, apresentar o
retorno econômico da sua execução.
O presente estudo objetiva identificar o impacto da polı́tica de CPA, o PAA, sobre indicadores
de desempenho exclusivamente dos fornecedores de mercadorias. Especificamente, este estudo efetua a avaliação do PAA para o perı́odo de 2009 a 2016. Utilizando uma abordagem de diferenças em
1

As normas foram estabelecidas pela lei nº 8666/1993.
No ano de 2021, por meio da Medida Provisória nº 1061/2021, o governo federal extinguiu o PAA, substituindo-o pelo
Programa Alimenta Brasil. Em essência, este novo programa preserva a estrutura de seu antecessor, mantendo praticamente
todas as suas modalidades e suas finalidades, exceto alguns pontos especı́ficos (Brasil, 2021).
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diferenças, comparamos os agricultores familiares beneficiários pelo programa com agricultores não
beneficiários, no grupo de comparação (construı́do via matching). Para a sua execução, utilizamos tanto
de dados administrativos do Ministério da Cidadania (MC), com informações dos beneficiários do PAA,
quanto dos microdados da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O perı́odo de
análise é determinado entre 2009 e 2016, pois os dados administrativos consolidados e disponibilizados
pelo MC estão estruturados e de maior confiabilidade para ao referido perı́odo; e, neste perı́odo, o programa já atingiu sua fase de ajustes iniciais (executados principalmente até meados de 2008), tais como
o ajustamento dos valores adquiridos, atingindo maior número de agricultores e maior participação do
poder público local.
Portanto, com base na estratégia empı́rica de diferenças em diferenças, os resultados aqui encontrados evidenciam que a participação no PAA causa um aumento de 14.4% no valor da produção e
de 5.2% na renda dos agricultores familiares. Em adição, efeitos heterogêneos mostram que o efeito é
mais intenso para os agricultores da região Sudeste, de estabelecimentos menores e de baixa renda.
O restante do artigo está organizado como segue. A seção 2 apresenta caracterı́sticas importantes
do programa, bem como, a revisão de literatura nacional e internacional sobre a relação entre programas
de auxı́lio à agricultura familiar e seus benefı́cios. A seção 3 explora a base dados e a seção 4 apresenta
a estratégia empı́rica. Na seção 5 são apresentados os resultados e discussões e na seção 5.3 efetua-se
uma análise de retorno econômico do programa. Por fim, a seção 6 conclui.

2

Contexto Institucional

2.1
2.1.1

O Programa
Contexto histórico, decretos e leis do PAA

O PAA foi criado plea Lei nº 10.696/2003. A finalidade do programa foi o incentivo à agricultura familiar. Porém, adentrando no detalhamento de suas ações práticas, o programa compreende na distribuição
de produtos agropecuários para as pessoas em situação de insegurança alimentar, além de formar estoques estratégicos de alimentos. Segundo Sambuichi et al. (2019), a lei de criação do PAA apresentou
implicitamente três objetivos: i) incentivar a agricultura familiar; ii) promover o acesso à alimentação e
iii) promover o abastecimento.
Os problemas que o programa buscou atacar foram a baixa capacidade de produção e o acesso aos
mercados por parte dos agricultores familiares e a população de baixa renda sem acesso aos alimentos,
seja pela qualidade ou quantidade adequadas (Sambuichi et al., 2019).
A contextualização histórica do programa aborda os fenômenos de insegurança alimentar e nutricional (Insan). Segundo Corrêa (2007), Trivellato et al. (2019) e Morais et al. (2014), a Insan tem diversas raı́zes, porém, os fenômenos como a fome, pobreza, desnutrição e a obesidade inter-relacionam-se
de forma complexa e formam as bases para tal situação.
Em especial, as populações rurais, são expostas de forma mais intensa à Insan. Para Morais
et al. (2014) e Trivellato et al. (2019), a pobreza no meio rural, a baixa escolaridade e o baixo desenvolvimento agrário são as fontes primárias para a insegurança alimentar e a violação do direito humano
à alimentação adequada (DHAA). Estudos de Mondini et al. (2011), Vianna (2008), Corrêa (2007),
Nobre et al. (2009) e Nascimento et al. (2012) apontam para as populações rurais como as mais vulneráveis no quesito a Insan. Para Assis et al. (2017), a exclusão dos agricultores familiares do acesso a
polı́ticas agrı́colas está vinculada à fome e a pobreza do meio rural. Sambuichi et al. (2019) enfatizam
que as polı́ticas de fomento agrı́cola são, muitas vezes, inadequadas ou insuficientes para promover o
desenvolvimento sustentável da população rural.
Em paralelo aos debates sobre a pobreza e a fome no campo, estudos sobre a produção agrı́cola
na década de 1980 mostraram que o número de estabelecimentos agrı́colas era na ordem de 85% enquanto o valor bruto da produção era 37,9%. Segundo Sambuichi et al. (2019), apesar da grande repre-
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sentatividade da agricultura familiar, havia fortes indı́cios de desigualdades de renda e regionais. Além
do mais, os agricultores familiares tinham dificuldades de acesso aos instrumentos de polı́ticas agrı́colas,
como a Polı́tica de Garantia de Preços Mı́nimos e ao crédito. Assim, em maioria, esses agricultores faziam parte da pobreza rural.
Até meados de 1995, as polı́ticas públicas voltadas para a agricultura eram regionalizadas, não
existindo uma polı́tica de abrangência nacional. A partir de então, dada a intensificação dos movimentos
sociais rurais pela criação de instrumentos de polı́ticas agrı́colas para a agricultura familiar, surgiu em
1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Esse programa visa a
liberação de crédito subsidiado para esse formato de produção. Porém, apenas a liberação de crédito não
era suficiente para garantir a sustentabilidade da agricultura familiar, de modo que a garantia de mercado,
oscilações de preços e qualidade da produção também eram fatores cruciais para o desenvolvimento
desse segmento. Então, temas como assistência técnica, polı́tica de preços mı́nimos e seguros agrı́colas,
passaram a compor as discussões a partir dos anos 2000 (Sambuichi et al., 2019; Müller et al., 2007).
Segundo Schneider (2016) e Grisa et al. (2017), superado o problema do crédito, foi preciso
ampliar as polı́ticas agrı́colas para os problemas da comercialização. A melhor forma de favorecer essa
prática é através da interação direta entre o agricultor e o mercado, via cadeias curtas, como por exemplo o autoconsumo, troca diretas, feiras do produtor, mercados governamentais, entre outros. Assim,
polı́ticas públicas locais para o desenvolvimento da comercialização via mercados locais, favorecendo a
relação direta entre produtor e consumidor foram intensificadas.
As polı́ticas públicas convergentes nessa frente abriram portas para a criação do Programa
Fome Zero em 2003. Essa polı́tica passou a investir de forma organizada e articulada na criação,
implementação e acompanhamento de polı́ticas públicas voltadas a Insan, entre elas, destaca-se o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Basicamente, o PAA, teria a capacidade de criar uma demanda institucional capaz de estruturar a
produção dos agricultores familiares, dando principalmente a garantia de mercado. Assim, a motivação
para a criação desse programa foi a lacuna existente até então de polı́ticas públicas estruturantes para
o desenvolvimento da agricultura familiar. Com isso, o programa garante acesso regular ao mercado,
compras pelo poder público e preços pré-fixados dos produtos (Sambuichi et al. (2019), Dias e Rocha
(2015), Santos et al. (2010) e Ferreira e de Freitas Cruz (2013)).
O Decreto nº 7.775, publicado em 4 de julho de 2012, regulamenta as ações e os procedimentos relacionados à operacionalização do PAA, assim como suas finalidades, seus beneficiários e suas
modalidades. De forma geral, além dos objetivos constantes na Lei nº 10.696/2003, destaca-se: 1)
incentivar a agricultura familiar; 2) promover o acesso à alimentação e 3) promover o abastecimento.
O Decreto supracitado, definiu para o programa o complemento das finalidades do PAA, como: i) incentivar a agricultura familiar, promovendo sua inclusão econômica e social, com fomento à produção
com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda; ii) incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; iii) promover
o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, às pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada
e saudável; iv) promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, inclusive para prover a alimentação escolar nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal, e
nas áreas abrangidas por consórcios públicos; v) constituir estoques públicos de alimentos produzidos
por agricultores familiares; vi) apoiar a formação de estoques por cooperativas e demais organizações
formais da agricultura familiar; vii) fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização;
viii) promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, e incentivar hábitos alimentares saudáveis em nı́vel local e regional e xi) estimular o cooperativismo e o
associativismo (Brasil, 2003).
Além do mais, o PAA apresenta dois tipos de beneficiários: i) beneficiários consumidores e ii)
beneficiários fornecedores. Segundo Sambuichi et al. (2019), o primeiro tipo são as famı́lias em situação
Insan e as atendidas pela rede socioassistencial e pela rede pública. O segundo tipo, são as famı́lias que
são aptas a fornecer alimentos para o programa. Os aptos são os agricultores familiares e todos aos
5

beneficiários da Lei nº11.326/2006. Outra caracterı́stica são os critérios de priorização para agricultores
de baixa renda, mulheres, produtores de alimentos orgânicos e assentados da reforma agrária.
Outra caracterı́stica que merece ser destacada se refere as modalidades. Em resumo, as modalidades são: i) compra direta; ii) formação de estoque; iii) compra com doação simultânea; iv) PAA-Leite;
v) PAA-Sementes e vi) Compra Institucional. O quadro a seguir apresenta as descrições detalhadas.
Por fim, para terem acesso ao programa, os beneficiários precisam ter a Declaração de Aptidão
ao Pronaf (DAP)4 , o Cadastro de Pessoas Fı́sicas (CPF). A operadora da polı́tica agrı́cola comercial e
de abastecimento, Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, tornou-se a principal operadora do
PAA. Além do Conab, os estudos, municı́pios são operadores via termo de adesão.
2.1.2

Evolução dos recursos e agricultores familiares beneficiados pelo PAA

Nesta seção, destacamos algumas das principais informações do programa para auxiliar a explanar a
importância do programa para os agricultores familiares. No âmbito de uma polı́tica pública, de 2009 a
2020, destaca-se a imprevisibilidade e não segurança dos recursos disponibilizados e executados para a
aquisição de alimentos pelo programa.
Para o melhor entendimento das particularidades do programa, um conjunto de elementos são
apresentados. A Figura 1 apresenta os montantes totais de recursos empenhados com o programa, desde
a sua criação até o ano de 2020,5 com base em análise minuciosa das informações de cada transação
entre o órgão responsável e o agricultor, disponibilizados pelo Ministério da Cidadania (MC). Ao longo
deste perı́odo, destaca-se o fluxo contı́nuo de recursos sendo aplicados no PAA, embora em constante
desaceleração. Desde a sua implementação, é possı́vel identificar cenários distintos com relação aos
montantes empenhados na aquisição de alimentos por parte do governo federal. Desde o inı́cio do
programa em 2003 até 2012, constata-se o vertiginoso crescimento dos recursos aplicados, com este
montante perpassando R$ 1,3 bilhões de reais em 2012, sendo que os quatro primeiros anos foram de
rápida expansão. A partir de então, o programa vem perdendo aporte de recursos, passando a atingir seu
menor montante no ano de 2019, cerca de R$ 240 milhões de reais.
Figura 1: Recursos investidos pelo governo federal em compras do PAA (2003-2020)
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Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA.

Assim sendo, desde a sua implementação até os dias atuais, foram aplicados mais de R$ 12,8
bilhões de reais em compras do programa. Em complemento, comportamento similar verifica-se na
4
5

Atualmente a DAP está sendo substituı́da pelo Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).
Em valores corrigidos para 2020 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Disponı́vel no sı́tio do IBGE.
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Figura 2, a qual apresenta o número de agricultores fornecedores.
Figura 2: Número de agricultores familiares fornecedores do PAA (2003-2020)
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Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA.

Com base nos microdados de compras e doações fornecidos pelo MC, é possı́vel demonstrar
importantes nuances regionais do programa, para o perı́odo de 2009 a 2020. Com base nas modalidades de atuação do PAA, destaca-se que a modalidade mais amplamente utilizada é a Compra com
Doação Simultânea (CDS), com representatividade média para o perı́odo de 71%, sendo que em 2020
representou cerca de 87% dos valores transacionados. Em seguida, destaca-se a modalidade PAA-Leite,
com representatividade média de 21% ao longo do referido perı́odo. Destaca-se que a modalidade CDS
atinge esta magnitude por conciliar diferentes instrumentos de polı́tica pública, atendendo às finalidades
de fomento agrı́cola e de promoção da segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis, por
meio da compra de alimentos da agricultura familiar e da doação a entidades que fazem a sua doação,
respectivamente. Com relação ao órgão operador dos recursos, destaca-se a significância de atuação da
Conab, embora sua participação tenha decrescido nos últimos anos. Outra caracterı́stica que merece ser
destacada é que cerca de 97% das operações são realizadas via recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e/ou Ministério da Cidadania.
A Figura 3 destaca a distribuição espacial dos recursos, com considerável concentração na
região Nordeste do paı́s. Esta concentração dos recursos nas regiões Nordeste e Norte está associada
ao objetivo do programa, vinculado ao Brasil sem Miséria. Ao mesmo tempo, este comportamento
pode escancarar as heterogeneidades regionais, sendo que em 2020, cerca de 68% dos recursos foram
alocados para as regiões.
No que diz respeito a importância e os benefı́cios o programa, destaca-se que o mesmo veio
para suprir a importante carência de acesso aos mercados constatada entre os agricultores familiares.
Detectada esta dificuldade, o programa utiliza-se de um mecanismo que dispensa o uso de licitação, permitindo ao agricultor o acesso direto ao mercado de compras institucionais. Perante esta circunstância,
destaca-se a inserção do PAA ao longo dos municı́pios brasileiros. Na Tabela 1, apresenta-se o número
de municı́pios participantes de 2011 a 2020. Perante estas informações, destaca-se que em 2020, 2639
municı́pios participaram como fornecedores de alimentos para o PAA. Já ao longo dessa série, 4,498
municı́pios já participaram. Em adição, nas colunas (2) e (3) da Tabela 1 apresenta-se o valor médio
comercializado pelos municı́pios e o valor médio comercializado pelos agricultores, respectivamente.
Em ambas as estatı́sticas se constata a diminuição ao longo do tempo, refletindo a redução dos investimentos federais, sendo que além de os municı́pios estarem fornecendo uma quantidade de menor
de alimentos, os valores individuais pelos fornecedores também têm decaı́do, indo na contramão das
7

Figura 3: Valor aplicado por região (%) – 2003 a 2020
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Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA.

mudanças elaboradas pelo programa, que elevou os limites passı́veis de ser comercializado ao longo do
tempo.
Tabela 1: Número de municı́pios, valor médio por municı́pio e por fornecedor (2009-2020)
Ano

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Número de
Municı́pios

Valor médio por
Municı́pio (R$)

Valor médio por
fornecedor (R$)

(1)

(2)

(3)

1,665
1,835
3,056
3,281
2,365
2,815
2,426
2,258
2,358
2,127
2,049
2,639

396,098.89
334,070.92
352,118.80
398,146.77
265,059.95
285,768.96
297,099.38
200,520.61
162,889.18
117,600.35
117,016.09
146,820.05

7,350.53
7,387.53
7,128.27
7,607.91
6,807.95
7,181.44
7,439.86
5,829.55
5,645.32
4,674.65
5,462.76
5,918.46

Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA.

Em adição, de modo a atender as finalidades previstas no Decreto nº 7.775/2012, o programa
tem como beneficiários prioritários os agricultores de baixa renda e as pessoas em situação de risco alimentar. Assim sendo, de modo a atender estas finalidades, tem-se como prioridade o acesso por regiões
mais carentes de desenvolvimento rural e em situação de vulnerabilidade social. Ante ao exposto, na
Figura 4 destaca-se que as cores mais intensas (azul escuro) demonstram a maior participação dos municı́pios no programa, ao passo que tons mais claros expressam a menor intensidade de participação dos
municı́pios (municı́pios representados pela cor branca – 946 – não participaram em nenhum perı́odo do
programa). Com base nesta dispersão geográfica destaca-se a tonalidade mais intensa justamente nos
municı́pios das regiões Norte e Nordeste.
Alguns estudos da literatura exploram a focalização e cobertura do PAA nos municı́pios, tais
como Salgado et al. (2017) e Simão et al. (2014). Estes estudos demonstram que o PAA é mais demandado em locais com a maior presença de agricultores familiares, com baixo dinamismo econômico e
8

insegurança alimentar, em sua grande maioria localizados nas regiões Norte e Nordeste (regiões estas
que concentram grande parte da pobreza rural do paı́s).
Além do número de vezes que um determinado municı́pio participou do PAA, na Figura 4 exploramos a distribuição dos valores monetários executados por cada municı́pio (esquerda) e a quantidade
de fornecedores. De forma análoga a figura anterior, cores mais intensas representam maior quantidade
de recursos financeiros e maior número de fornecedores em cada municı́pio. Portanto, destaca-se novamente a perspectiva de dispersão geográfica dos recursos a fim de atender os locais mais vulneráveis.
O destaque da região Nordeste, como evidenciado anteriormente, torna-se ainda mais claro ao
destacar que, ao longo desse perı́odo, mais de R$ 2.8 bilhões de reais foram executados naquela região,
beneficiando aproximadamente 275 mil fornecedores. Esta magnitude é condizente com a realidade,
uma vez que cerca de 47% dos estabelecimentos da agricultura familiar estão localizados na região.
Figura 4: Municı́pios participantes (2009-2020), por valor e quantidade de fornecedores

Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA. Esquerda: Valores. Direita: Número de fornecedores.

3

Base de Dados

A unidade de análise principal é a unidade de produção rural, identificada pelo número do Cadastro de
Pessoas Fı́sicas (CPF). No âmbito de uma polı́tica pública com público especı́fico, para estar elegı́vel
ao acesso ao PAA os agricultores fornecedores devem possuir alguns documentos básicos, tais como:
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e CPF, a composição da renda familiar e informações sobre
a unidade produtiva (área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho e endereço
completo) (Leal, 2015). Para investigar os efeitos do PAA sobre o valor da produção e a renda dos agricultores familiares, utilizamos dados administrativos do Ministério da Cidadania (MC) e do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), abrangendo o perı́odo de 2007 a 2016. Adicionalmente, complementamos esta base de dados com informações invariantes no tempo pré-tratamento, ao
nı́vel de municı́pios, com base no Censo do IBGE.
Inicialmente, utilizamos dados administrativos do MC sobre o PAA, que contém um conjunto
detalhado de informações com relação a implementação do programa ao longo do perı́odo de 2009 a
2020. Esta base de dados identifica os beneficiários do programa, tanto via CPF quanto via número
de controle da DAP. Dentre as informações disponı́veis, tem-se: a modalidade do programa, órgão
operador, a fonte do recurso e os valores fornecidos por cada agricultor, bem como, o perı́odo que cada
agricultor acessou o programa.
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Em seguida, utilizamos os microdados do MAPA para construir todas as informações a nı́vel de
unidade de familiar ao longo do tempo, permitindo uma estrutura de painel. Os microdados da DAP são
um registro oficial dos agricultores no Brasil. Dentre as informações disponı́veis e que serão utilizadas,
temos o CPF e número da DAP do titular e de um segundo responsável, a data de emissão, idade do
responsável, número de residentes e o número de membros que trabalham dentro do estabelecimento,
área do estabelecimento, número de empregados contratados, dummy que indica a prevalência de trabalho familiar, a atividade econômica, a condição de posse do estabelecimento o valor bruto da produção
e a renda obtida dentro do estabelecimento rural. Dentre o perı́odo 2007-2016, cerca de 6.7 milhões de
agricultores familiares estão identificados.
De posse destas duas bases de dados, utilizamos de identificadores individuais (CPF) que estão
disponı́veis em nossos dados para construir um painel desbalanceado de unidades familiares.6 A base de
dados é coletada anualmente. O perı́odo de análise é de 2007 a 2016 e foi adotado devido a restrição na
disponibilidade dos microdados, especialmente devido a disponibilidade dos microdados das unidades
familiares por parte do MAPA. O cruzamento das bases do MAPA com os registros administrativos do
PAA é feito via CPF, tanto com base no identificador do titular do registro da DAP quanto do segundo
titular. Grande parte dos beneficiários estão atrelados ao titular da DAP, cerca de 81%.
Por fim, também coletamos informações socioeconômicas a nı́vel municipal, para o ano de 2000,
a saber: taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais de idade, percentual da população
de 25 anos ou mais com superior completo, Índice de Gini, proporção de pobres, renda per capita
média, percentual dos ocupados no setor agropecuário, taxa de desocupação da população de 18 anos
ou mais de idade, percentual da população que vive em domicı́lios com energia elétrica, população rural,
população de 10 anos ou mais de idade, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e População
economicamente ativa de 10 anos ou mais de idade.
As principais variáveis de resultado são valor da produção e a renda dos agricultores, ambas
deflacionadas para o ano de 2020, cujas variáveis são definidas como o log do valor da produção e da
renda, respectivamente.
3.1

Definindo a amostra, unidades tratadas e grupo de controle

A base de dados completa do PAA consiste em um total de aproximadamente 480 mil agricultores
familiares distintos, ao longo do perı́odo 2009-2020. Deste total 418,755 tiveram acesso aos recursos do
programa, pela primeira vez, entre 2009 e 2016. Ao unificar a base de dados do PAA com as informações
do MAPA, 97.8% dos agricultores familiares foram identificados.
Deste total de agricultores familiares, cerca de 260 mil são observados com o status de tratamento no perı́odo de 2009-2016. No entanto, não é possı́vel utilizar esse total de indivı́duos, pois
apresentam informações faltantes ou são observados apenas em um perı́odo do tempo, impossibilitando
o acompanhamento temporal das unidades familiares.
Dessa feita, restringe-se a amostra principal para agricultores familiares que nunca foram beneficiados pelo programa e que são observados nos anos de 2008 e 2009 e para agricultores familiares
participantes do programa que são observados em, pelo menos, um perı́odo antes de ingressar no programa. Em adição, foram excluı́dos da amostra os indivı́duos que não apresentaram informações válidas
para as variáveis de resultado e indivı́duos residentes em municı́pios que não tiveram nenhum beneficiado pelo programa ao longo de 2009 a 2016.
Portanto, sob esta amostra de agricultores familiares beneficiados e não beneficiados, uma unidade familiar é definida como tratada se recebeu recursos do PAA no perı́odo de 2009-2016. Portanto,
uma vez que tenha fornecido produtos, permanece tratada ao longo de toda a amostra. Por outro lado,
uma vez que existe uma grande quantidade indivı́duos não tratados nesta amostra, para aumentar a
comparabilidade dos indivı́duos e minimizar o risco de existir tendências diferentes em caracterı́sticas
6

A base de dados é um painel desbalanceado, pois as DAP’s dos agricultores são geradas em anos distintos e podem ser
atualizadas em anos distintos. Desta forma, são observados em perı́odos distintos.
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não observáveis, utiliza-se técnicas de matching para a construção do grupo de comparação. Para implementar esta especificação, utiliza-se do propensity score matching (três vizinhos) para identificar
pares similares e, na sequência, estimar regressões via diferenças em diferenças para a amostra pareada.
No algoritmo de matching, para a estimação do modelo probabilı́stico (probit), utiliza-se as seguintes variáveis, pré tratamento: área do estabelecimento rural, renda auferida dentro do estabelecimento,
residentes e membros que trabalhem no estabelecimento, indicador da prevalência de trabalho familiar, dummies de atividade e da condição de posse da terra. Ainda, a estimação é feita dentro de cada
municı́pio e ano.
3.2

Estatı́sticas Descritivas

Nossa amostra final compreende 810,824 observações de 308,007 agricultores familiares. Estes agricultores estão localizados em todas as regiões do paı́s, englobando 4,032 municı́pios. A Tabela 2
apresenta estatı́sticas descritivas para os indicadores de impacto utilizados em nossa análise, tanto em
nı́vel quanto em logaritmo. Nesta tabela, apresentamos estatı́sticas descritivas para todas as unidades
familiares em nossa amostra, classificando as mesmas em “Não beneficiários” como aqueles que nunca
participaram do programa e os que participaram do programa em algum momento no tempo entre 2009
e 2016 (“Beneficiários”).
Tabela 2: Estatı́sticas descritivas
Beneficiários
Média

Não Beneficiários

Erro Padrão

Média

Erro Padrão

Diferença de Médias

Painel A: Valor em nı́vel (R$)
Valor da produção
Renda

30,116.47
21,296.85

76.3672
58.2065

25,540.50
17,016.75

65.1929
46.9382

4575.97∗∗∗
4280.10∗∗∗

9.31
9.46

0.0028
0.0025

8.81
8.99

0.0028
0.0025

0.50∗∗∗
0.47∗∗∗

Painel B: Logaritmo
Valor da produção
Renda

Notas: Elaboração própria com base nos dados administrativos do PAA.

Verifica-se que as unidades familiares participantes do PAA, apesentam em média, maiores valores da produção e de renda (tanto em nı́vel quanto em logaritmo) que as unidades familiares que não
participaram do programa.

4

Estratégia Empı́rica

O principal objetivo deste estudo é avaliar o impacto da implementação do PAA sobre o valor da
produção e a renda dos agricultores familiares fornecedores. O cenário ideal para a identificação do
efeito causal do programa seria efetuar a comparação dos indicadores observados de cada agricultor
participante do programa com seu contrafactual, caso não tivesse participado do programa. No entanto,
uma vez que não é possı́vel observar esta situação contrafactual, vamos abordar este problema via a
estratégia de diferenças em diferenças.
Estima-se o efeito da participação no PAA sobre o valor da produção e a renda dos agricultores
baseando-se na seguinte equação empı́rica:
′

Yimt = βP AAimt + ΘXimt + αi + αt + αmt + ϵimt

(1)

onde Yimt é o indicador de interesse, mensurado para o agricultor i no municı́pio m no ano t. P AAimt é
uma variável dicotômica que assume valor 1 para todos os agricultores participantes do programa após
o perı́odo t no municı́pio m, e 0 caso contrário. P AAimt é sempre igual a 0 para os agricultores que
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nunca foram beneficiados pelo programa. Esta especificação inclui efeitos fixos de agricultores (αi ), que
levam em consideração as caracterı́sticas invariantes ao longo do tempo. O termo αt , efeito fixo de ano,
considera os choques que são comuns a todos os indivı́duos ao longo do tempo; αmt reflete tendências
lineares especı́ficas para as unidades da federação/municı́pios, de modo que amenizam a preocupação
que municı́pios com governantes mais efetivos e organizados criaram simultaneamente programas de
apoio à agricultura familiar ou foram mais propensos a solicitar a participação no programa junto ao
′
governo federal. O vetor Ximt denota um conjunto de caracterı́sticas adicionais ao nı́vel de indivı́duos
e/ou municı́pios, variantes ou invariantes no tempo. O termo de erro (ϵimt ) é clusterizado ao nı́vel de
indivı́duos para considerar a correlação serial na variável de interesse.
O principal parâmetro de interesse é dado por β, que mensura o impacto da participação no
programa sobre o valor da produção e a renda ao nı́vel de unidade de produção familiar. A hipótese de
identificação é que na ausência do PAA, os indicadores de desempenho ao nı́vel de agricultores iriam
ter seguido a mesma trajetória que os indicadores de desempenho para os agricultores que não foram
beneficiados pelo programa.

5

Resultados

Nesta seção, apresenta-se um conjunto de resultados sobre o principal indicador de interesse: o valor
da produção das unidades familiares. Em adição, resultados para a renda dos agricultores também são
fornecidos. A unidade familiar beneficiada pelo PAA possui a garantia de um preço mı́nimo e justo
pela mercadoria que será comercializada. Assim sendo, o valor da produção é um indicador direto de
resultado, tanto da garantia de preço quanto da garantia de comercialização dos produtos, bem como
da sua renda e da diversificação dos produtos. A ampliação dos canais de comercialização para escoar
a produção, mediante o PAA, possui grandes chances de afetar o valor da produção dos agricultores
familiares. Como efeitos indiretos, o aumento do valor da produção e da renda pode resultar em novos
investimentos por parte dos agricultores, isto é, um aumento da capacidade de produção, tanto via novos
equipamentos, tecnologias e novas áreas de plantio, quanto na aquisição de insumos e bens duráveis.7
Portanto, ao fornecer para os agricultores a previsibilidade de compra, programas com escopo similar
ao PAA ajudam a estabilizar os preços, reduzir as perdas e aumentar a qualidade da produção, tendo,
como resultado final, a redução da pobreza e o aumento da renda (Schwengber et al., 2015).
A Tabela 3 mostra as estimativas do efeito da participação no PAA sobre o valor da produção e
a renda dos agricultores familiares, com base na equação (1), sendo estes indicadores os efeitos diretos
da participação no programa sobre os agricultores. O Painel A apresenta o impacto sobre o valor da
produção, enquanto o Painel B sobre a renda. Ambos os indicadores estão em logaritmo. A coluna
(1) é baseada em uma especificação que ajusta apenas para os efeitos fixos de indivı́duos e tempo. O
coeficiente estimado implica que a participação no programa resultou em um aumento estatisticamente
significativo de 0.1463 pontos percentuais no valor da produção e de 0.0254 na renda. Nas colunas
(2) a (4) incluı́mos um conjunto de controles ao nı́vel de indivı́duos variantes no tempo e diferentes
tendências, sendo que, em linhas gerais, o coeficiente estimado é sempre significativo ao nı́vel de 1% e
similar entre as especificações. Na coluna (2) adicionamos as seguintes caracterı́sticas dos agricultores
familiares: número de residentes e o número de membros que trabalham dentro do estabelecimento, área
do estabelecimento, número de empregados contratados, dummy que indica a prevalência de trabalho
familiar, dummies para a atividade econômica8 e dummies para a condição de posse do estabelecimento9 .
Nas colunas (3) e (4) acrescenta-se tendências lineares especı́ficas para as unidades da federação e
municı́pios, respectivamente. As especificações das colunas (3) e (4) mantém o coeficiente de interesse
virtualmente idêntico.
7

Para detalhes, ver Mattei (2007), Chmielewska et al. (2010) e Perin et al. (2021).
Atividades: Agricultor, Artesão, Extrativista, Pecuarista, Silvicultor, Turismo Rural, Pescador e Outros.
9
Condições de posse da terra do estabelecimento: Assentado PNRA, Arrendatário, Beneficiário Financiamento, Comodatário, Meeiro, Parceiro, Posseiro, Proprietário, Uso coletivo e outras.
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Tabela 3: Efeito do PAA sobre o valor da produção e a renda dos agricultores
(1)

(2)

(3)

(4)

0.1463∗∗∗
(0.0048)
810,824

0.1285∗∗∗
(0.0047)
810,824

0.1311∗∗∗
(0.0047)
810,824

0.1349∗∗∗
(0.0048)
810,824

0.0254∗∗∗
(0.0041)
810,824

0.0140∗∗∗
(0.0041)
810,824

0.0422∗∗∗
(0.004)
810,824

0.0503∗∗∗
(0.0041)
810,824

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Tendência Linear Estado
Tendência Linear Municı́pio

X

N. de Beneficiários

108,177

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula
reporta o coeficiente de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre
parênteses. Nı́vel de significância: ∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

Portanto, na especificação mais completa, que controla as caracterı́sticas dos indivı́duos que
variam no tempo e tendências lineares temporais especı́ficas dos municı́pios, o coeficiente estimado
para o valor da produção é 0.1349 e para a renda é igual a 0.0503. Em termos percentuais, nota-se que
a participação no programa causa um aumento de 14.44% no valor da produção e 5.16% na renda, ao
comparar os agricultores tratados com os do grupo de comparação.
5.1

Exercı́cios de Robustez

Diferentes especificações e diferentes amostras – Na sequência são elaborados exercı́cios de robustez
para o resultado principal apresentado anteriormente. As Tabelas 4 e 5 mostram que o efeito médio
estimado sobre o valor da produção e a renda dos agricultores é robusto para um conjunto distinto de
especificações empı́ricas com diferentes efeitos fixos e tendências e diferentes definições da amostra.
Na Tabela 4, as colunas (1) e (2) permitem efeitos fixos estado-ano e efeitos fixos municı́pioano, respectivamente. Estes efeitos fixos buscam captar tendências especı́ficas dos estados (municı́pios)
que afetam os agricultores de forma homogênea, bem como, são importantes para controlar por choques
ao nı́vel de estados (municı́pios) que afetam as variáveis de resultado simultaneamente a participação no
programa. Na coluna (3), controlamos pela interação entre a tendência linear temporal e um conjunto de
caracterı́sticas pré-tratamento dos municı́pios. E, na coluna (4), a especificação principal é ponderada
pelos pesos do propensity score matching.
Na Tabela 5, adotamos diferentes amostras. Na coluna (1), inclui-se apenas os agricultores
(tanto beneficiários quanto não beneficiários) que são observados antes de 2009 (em 2007 ou 2008), de
modo a confirmar que os indivı́duos sejam observados pré inı́cio das informações do PAA. A coluna
(2) adiciona na amostra da coluna anterior as unidades familiares beneficiadas ao longo do tempo, cujo
perı́odo inicial de observação seja superior ou igual a 2009. A estimativa da coluna (3) incrementa
à amostra principal os agricultores do grupo de controle residentes em municı́pios que em nenhum
momento do tempo foram beneficiados pelo programa. As colunas (4) e (5) lançam mão das amostras
pareadas. A coluna (4) considera como grupo de tratamento as unidades familiares beneficiadas entre
2009-2016, já o grupo de comparação contempla as unidades familiares que foram beneficiadas entre
2017-2020, ou seja, os futuros beneficiados pelo programa. Já na coluna (5), considera-se toda a amostra
sem o pareamento. Especialmente com relação ao efeito sobre o valor da produção, as estimativas são
similares em magnitude e significância estatı́stica, não sendo, portanto, direcionados por diferentes tipos
de amostras.
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Tabela 4: Robustez: Diferentes especificações
(1)

(2)

(3)

(4)

0.1372∗∗∗
(0.005)
810,824

0.1204∗∗∗
(0.005)
803,766

0.1380∗∗∗
(0.005)
810,693

0.1263∗∗∗
(0.005)
810,824

0.0533∗∗∗
(0.004)
810,824

0.0565∗∗∗
(0.004)
810,824

0.0325∗∗∗
(0.004)
810,824

0.0455∗∗∗
(0.004)
810,824

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Efeitos Fixos Estado-Ano
Efeitos Fixos Municı́pio-Ano
Tendência Linear temporal
interagida com Carc. Baseline
Tendência Linear Municı́pio
Ponderação pessoa psm

X
X
X
X

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula reporta
o coeficiente de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre parênteses.
Nı́vel de significância: ∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

Tabela 5: Robustez: Diferentes amostras
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.0909∗∗∗
(0.006)
630,566

0.1355∗∗∗
(0.005)
810,383

0.0845∗∗∗
(0.007)
367,919

0.1349∗∗∗
(0.005)
816,900

0.1599∗∗∗
(0.005)
1,790,292

-0.0075
(0.005)
630,566

0.0503∗∗∗
(0.004)
810,383

0.0259∗∗∗
(0.006)
367,919

0.0505∗∗∗
(0.004)
816,900

0.0682∗∗∗
(0.004)
1,790,292

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Tendência Linear Municı́pio

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula reporta o
coeficiente de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre parênteses. Nı́vel
de significância: ∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

5.2

Efeitos Heterogêneos

Nesta seção, exploramos um conjunto de potenciais fontes de heterogeneidade, com o intuito de entender possı́veis inter relações entre a participação no PAA e os indicadores de interesse.
Inicialmente, exploramos as diferenças regionais, segregando a amostra pelas cinco grandes
regiões do Brasil. Conforme a Figura 3, nota-se que aproximadamente metade dos recursos são destinados para a região Nordeste, enfatizando a disparidade no número de unidades familiares beneficiadas
em cada região. Assim sendo, na Tabela 7 apresenta-se a estimação da Equação 1 para cada região
separadamente. Com base nas estimativas pontuais, destaca-se que para a região Sudeste o efeito é mais
intenso (20.3%), ao passo que na região Sul os efeitos são menos intensos (10.2%). Para as demais
regiões os resultados encontram-se muito próximos à estimativa principal.
Em adição, ao analisar a heterogeneidade regional, é importante verificar a magnitude deste
efeito com base na renda média pré participação no programa. Colocando este resultado em perspectiva,
14

Tabela 6: Efeito regional do PAA sobre o valor da produção e a renda dos agricultores
(1)
Nordeste

(2)
Sul

(3)
Sudeste

(4)
Norte

(5)
Centro Oeste

0.1543***
(0.0090)
414,238

0.0968***
(0.0063)
240,140

0.1850***
(0.0103)
106,661

0.1465***
(0.0194)
32,864

0.1572***
(0.0270)
16,921

0.0501***
(0.0070)
414,238

0.0360***
(0.0056)
240,140

0.1151***
(0.0102)
106,661

0.1303***
(0.0193)
32,864

0.1066***
(0.0250)
16,921

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Tendência Linear Municı́pio

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula reporta o
coeficiente de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre parênteses. Nı́vel
de significância: ∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

destaca-se que o menor aumento encontra-se na região Nordeste (R$ 906.03), ao passo que o maior
aumento se verifica na região Centro Oeste (R$ 8,480.00).
Para descobrir mais detalhes sobre a relação entre o programa e o valor da produção e a renda
das unidades familiares (Tabela 7), estima-se a Equação 1 separando as seguintes variáveis na mediana:
tamanho do estabelecimento rural, renda da unidade familiar e o percentual de indivı́duos tratados em
cada municı́pio.
Devido à natureza do programa, seu efeito pode variar de acordo com o tamanho do estabelecimento rural e de acordo com o nı́vel de renda pré participação no programa. Em linhas gerais, uma vez
que o foco do programa está em pequenos agricultores familiares e de baixa renda, os resultados mais
intensos, em termos percentuais, são verificados justamente nesse público.
Tabela 7: Impacto por tamanho do estabelecimento, nı́vel de renda e % de beneficiários
Tamanho do
Estabelecimento

Share de tratados
no municı́pio

Renda

(1)
Abaixo

(2)
Acima

(3)
Abaixo

(4)
Acima

(5)
Abaixo

(6)
Acima

0.1642∗∗∗
(0.0078)
375,809

0.0705∗∗∗
(0.0062)
435,015

0.2574∗∗∗
(0.0089)
420,137

0.0743∗∗∗
(0.0051)
390,687

0.1419∗∗∗
(0.0067)
587,448

0.11325∗∗∗
(0.0064)
223,376

0.0653∗∗∗
(0.0064)
375,809

0.0057
(0.0053)
435,015

0.1729∗∗∗
(0.0074)
420,137

0.0090∗∗
(0.0041)
390,687

0.0502∗∗∗
(0.0054)
587,448

0.0725∗∗∗
(0.0061)
223,376

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Tendência Linear Municı́pio

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula reporta o
coeficiente de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre parênteses. Nı́vel de
significância: ∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

Intensidade do Tratamento – Ainda, uma vez que ao longo do perı́odo de 2009-2016 as unidades familiares forneceram diferentes quantidades de produtos, a Tabela 8 contempla estimativas separadas para a
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Equação 1 segregando a intensidade do recebimento. Com base na distribuição dos valores, são criadas
três faixas: abaixo de R$ 7500.00, entre R$ 7500.00 e R$ 15000.00 e acima de R$ 15000.00. Constatase que, à medida que o valor recebido é maior, maior é a estimativa pontual, oscilando de 8.27% a
19.00%. Salienta-se que o grupo de comparação permanece o mesmo em cada coluna, mudando-se
apenas as unidades familiares tratadas10 .
Tabela 8: Impacto sobre o valor da produção e a renda dos agricultores - Intensidade
[0 - R$ 7500.00]

[R$ 7500.00 - R$ 15000.00]

[Acima de R$ 7500.00]

(1)

(2)

(3) )

0.0795∗∗∗
(0.0074)
637,650

0.1372∗∗∗
(0.0078)
612,777

0.1742∗∗∗
(0.0079)
630,786

0.0287∗∗∗
(0.0063)
637,650

0.0650∗∗∗
(0.0068)
612,777

0.0585∗∗∗
(0.0065)
630,786

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Painel A: Valor da Produção
Participação PAA
N. de Observações
Painel B: Renda
Participação PAA
N. de Observações
Efeitos Fixos Indivı́duo
Efeitos Fixos Ano
Controles
Tendência Linear Municı́pio

Notas: Esta tabela mostra o efeito da participação no PAA sobre os indicadores de interesse com base na Equação 1. Cada célula reporta o coeficiente
de uma regressão separada. Os erros-padrão são clusterizados ao nı́vel de agricultores familiares, mostrados entre parênteses. Nı́vel de significância:
∗∗∗ p < 0.01, ∗∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.1.

5.3

Retorno econômico

Além de apresentar a avaliação de impacto, aufere-se o retorno econômico do Programa de Aquisição
de Alimentos. É importante ressaltar que o PAA pode gerar uma série de benefı́cios para a sociedade,
sendo muitos deles de difı́cil mensuração, tanto por falta de dados ou pelo fato de o programa não ser
maduro o suficiente. Portanto, qualquer valor encontrado para o retorno econômico subestimará o real
retorno do programa, em termos econômicos.
Na presente análise, conforme destacado anteriormente, o foco encontra-se nos retornos do programa sobre os beneficiários fornecedores (agricultores familiares) que participaram do programa. Outra dimensão que possivelmente gera resultados econômicos está no outro extremo, ou seja, nos consumidores que são beneficiados pela doação dos alimentos produzidos por estes agricultores familiares beneficiados, uma vez que o destino principal destes alimentos produzidos contempla pessoas em
vulnerabilidade nutricional e alimentar. Sendo este púbico beneficiado por uma melhor alimentação,
possivelmente terão uma dieta mais saudável e de qualidade, de modo que a ocorrência de doenças será
menor, significando uma menor procura do sistema público de saúde. Além disso, uma parcela dos
alimentos é doada para instituições de ensino, o que representa uma redução no custo de aquisição de
alimentos por parte das escolas.
Para efetuar o cálculo do retorno econômico utiliza-se a estimativa pontual apresentada na Tabela
3, sendo que a estimativa de impacto que será utilizada refere-se a da coluna (4). O coeficiente estimado
de 0.1349 representa um aumento de, aproximadamente, 14.44% no valor da produção dos agricultores.
Assim sendo, a Tabela 9 apresenta o cálculo da razão benefı́cio/custo. Em adição, as colunas (2) e (3)
utilizam o intervalo de confiança (95%) para simular a razão benefı́cio/custo.
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Uma vez que considerável percentual dos recursos são destinados para a modalidade Compra com Doação Simultânea
(CDS). Estima-se a Equação 1 para os agricultores familiares que ingressaram no PAA via a modalidade CDS. Em linhas
gerais, os resultados são virtualmente iguais aos apresentados na Tabela 3. Resultados disponı́veis mediante solicitação.
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Tabela 9: Retorno Econômico Programa de Aquisição de Alimentos
(1)
Indicadores
Impacto estimado
Média valor da produção pré PAA (R$)
Aumento no valor da produção (R$)
# agricultores familiares
Benefı́cio total (R$)
Custo PAA (R$)
Razão Custo-Benefı́cio

Estimativa Pontual
14.44%
3,569.40
386,127,506.08
0.2071

(2)
Lim. Inferior
13.37%
24,718.87
3,304.69
108,177
357,491,251.95
1,864,234,880.00
0.1918

(3)
Lim. Superior
15.53%
3,839.36
415,330,010.53
0.2228

Notas: Baseado nas estimativas da Tabela 3.

A estimação do resultado principal compreende 108,177 agricultores familiares beneficiados
pelo PAA. Uma vez que o efeito médio do programa foi de aproximadamente 14.44%, este coeficiente
representa um aumento médio no valor da produção de R$ 3569.40. Portanto, podemos atribuir que, ao
longo do perı́odo 2009-2016, o benefı́cio total para os agricultores familiares foi um aumento no valor
da produção de cerca de R$ 386 milhões de reais. Por outo lado, o governo federal investiu cerca de R$
1.86 bilhões de reais na aquisição de alimentos destes agricultores familiares. Assim sendo, temos uma
razão benefı́cio/custo de 0.2071.

6

Considerações Finais

A avaliação de impacto e análise de retorno econômico é crucial para o processo de execução de polı́ticas
públicas e programas sociais. No conjunto de polı́ticas públicas agrı́colas, o Programa de Aquisição de
Alimentos (programa de escopo federal) foi desenvolvido, principalmente, para incentivar à agricultura
familiar e atender as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Diversas pesquisas
apontadas ao longo desse estudo avaliaram o programa sobre diversos prismas, porém, há uma lacuna
na literatura sobre os impactos econômicos que o presente trabalho buscou desenvolver.
Portanto, neste estudo, estudamos os efeitos do Programa de Aquisição de Alimentos sobre
o valor da produção e a renda dos agricultores familiares. Nesta polı́tica pública, o governo federal
compra as mercadorias produzidas por integrantes da agricultura familiar e as doa para organizações
não governamentais, escolas, entre outros. Utilizando-se da combinação dos métodos de propensity
score matching e Diferenças em Diferenças, para o perı́odo de 2009 a 2016, e com base em microdados
administrativos, fornecemos evidências robustas que a participação no PAA, por parte dos fornecedores
de produtos agrı́colas, aumentou o valor da produção e a renda, corroborando as incipientes evidências
qualitativas que apontam nesta direção.
Os resultados principais mostram que os agricultores que participaram do programa apresentaram um aumento de 14.44% no valor da produção e de 5.16% na renda, quando comparados com os
agricultores no grupo de comparação. Em termos monetários, este aumento do valor da produção corresponde, em media, a R$ 5570.00. Em adição, nossos resultados mostram substancial heterogeneidade
entre as regiões brasileiras, sendo que o efeito é mais intenso para os agricultores da região Sudeste.
Ao mesmo tempo, os efeitos encontrados sobre o valor da produção e a renda também são mais intensos em estabelecimentos menores e de baixa renda. Desse modo, podemos concluir que o Programa de
Aquisição de Alimentos gerou um efeito positivo para os beneficiários, aumentando o valor da produção
e da renda. Além do mais, a razão benefı́cio-custo foi de 0,2071, isto é, para cada um real investido no
programa, tem-se como retorno, via o canal do valor da produção, R$ 0,2071 centavos.
Por fim, destaca-se algumas limitações do presente estudo: não é possı́vel construir uma base
de dados anual, de modo a observar de forma mais precisa a variação nos indicadores de interesse dos
agricultores; não tivemos acesso as quantidades produzidas pelos agricultores, de modo que poder-se-ia
observar a mudança na quantidade produzida e a diversidade da produção, livre dos efeitos das variações
dos preços; e, a análise concentra-se nos benefı́cios decorrentes do programa sobre os fornecedores,
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sendo que, efeitos de curto e médio prazos também podem ser percebidos pelos consumidores que são
beneficiados pelos produtos gerados nestas unidades de produção agrı́cola, no entanto, esta dimensão
do programa não é analisada nesse trabalho.
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