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RESUMO 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea representa para a 

agricultura familiar a organização da produção e a certeza da comercialização com preços justos. Os 

produtos adquiridos da agricultura familiar são doados a pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, promovendo o direito humano à alimentação adequada, sobretudo às 

crianças em idade escolar e idosos. Em Mossoró-RN, o programa já acontece desde o ano de 2006, 

sendo executado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte - 

EMATER-RN, beneficiando diversos agricultores familiares e instituições. Nesse sentido, o 

presente estudo buscou analisar a gestão e execução do PAA com Doação Simultânea, no período 

de 2014 a 2017, no município de Mossoró-RN. Ao longo do estudo foram identificados alguns dos 

principais entraves na gestão e execução do programa em Mossoró, envolvendo questões 

burocráticas, logísticas e climáticas, tais como: descontinuidade do programa nos últimos anos; 

prolongado período de estiagem, que tem dificultado a produção agrícola e pecuária no município e 

região; apoio logístico insuficiente e precário fornecido pela Prefeitura Municipal; e dificuldade de 

acesso à Declaração de Aptidão ao PRONAF por parte dos agricultores de Projetos de 

Assentamento. 

 

Palavras-chave: EMATER-RN. Agricultura Familiar. PAA. Comercialização.  
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ABSTRACT 

 

The Program for the Acquisition of Foods with Simultaneous Donation represents for family 

agriculture the organization of production and the certainty of marketing with fair prices. Products 

purchased from family agriculture are donated to people in food and nutritional insecurity, 

promoting the human right to adequate food, especially to school children and the elderly. In 

Mossoró-RN, the program has been in operation since 2006, being implemented by the Rio Grande 

do Norte Technical Assistance and Rural Extension Institute - EMATER-RN, benefiting several 

family farmers and institutions. In this sense, the present study sought to analyze the management 

and execution of the PAA with Simultaneous Donation, in the period from 2014 to 2017, in the 

municipality of Mossoró-RN. Throughout the study, some of the main obstacles in the management 

and execution of the program in Mossoró were identified, involving bureaucratic, logistical and 

climatic issues, such as: discontinuity of the program in recent years; prolonged drought, which has 

hindered agricultural and livestock production in the municipality and region; insufficient and 

precarious logistical support provided by the City Hall; and difficulty in accessing the Declaration 

of Aptitude to PRONAF by the farmers of Settlement Projects. 

 

Keywords: EMATER-RN. Family farming. PAA. Commercialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar com sua dinâmica, diversidade e características é a principal fonte de 

produção de alimentos no país. De acordo com o censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2017 ),  

84,4% dos estabelecimentos brasileiros são formados por grupos familiares, o que demonstra dentre 

outros aspectos a grande importância econômica desse setor. Mossoró-RN é o maior município do 

estado do Rio Grande do Norte em extensão territorial, e sua zona rural não poderia ser diferente, 

são 134 comunidades entre Projetos de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA e da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma 

Agrária - SEARA e comunidades tradicionais. 

Um dos grandes desafios da agricultura de base familiar é o acesso aos mercados para a 

comercialização dos produtos, notadamente no sentido de superar os entraves construídos pelos 

grandes monopólios e pela desvalorização impostas pelos “atravessadores”. Nesse sentido, As 

novas possibilidades de comercialização familiar requerem incentivos governamentais, mercados 

racionalmente econômicos e preços socialmente justos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, foi criado em  2003 pelo governo ferederal 

com intuiuto de fortalecer a agricultura familiar através da aquisição direta de produtos de 

agricultores e suas famílias ou de suas organizações, estimulando os processos de produção 

(BRASIL, 2017). Enquanto política pública, o PAA é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios brasileiros e pode ser executado em várias 

modalidades.  

Em Mossoró-RN, a modalidade PAA com Doação Simultânea já acontece desde o ano de 

2006, sendo executada pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 

Norte - EMATER-RN, beneficiando diversos agricultores familiares. Porém, ainda não foi feita 

nenhuma avaliação do referido programa, nem durante a execução ou ao final de cada etapa. Dessa 

forma, o estudo buscou analisar a gestão e execução do PAA com Doação Simultânea, no período 

de 2014 a 2017, no município de Mossoró-RN. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agricultura Familiar 

 

Carmo (1999), abordando o perfil da agricultura brasileira, se refere à agricultura familiar 

como forma de organização produtiva em que os critérios adotados para orientar as decisões 

relativas à exploração agrícola não se subordinam unicamente pelo ângulo da 

produção/rentabilidade econômica, mas leva em consideração também as necessidades e objetivos 

da família. Contrariando o modelo patronal, no qual há completa separação entre gestão e trabalho, 

no modelo familiar estes fatores estão intimamente relacionados. 

Segundo Gonçalves; Souza (2005), na legislação brasileira, a definição de propriedade 

familiar consta no inciso II do artigo 4º do Estatuto da Terra, estabelecido pela Lei nº 4.504 de 30 

de novembro de 1964, com a seguinte redação: “ propriedade familiar: o imóvel que, direta e 

pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, 

garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 

região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros” e na definição da 

área máxima, a Lei nº 8629, de 25 de fevereiro de 1993, estabelece como pequena propriedade os 

imóveis rurais com até 4 módulos fiscais e, como média, aqueles entre 4 e 15 módulos fiscais.  

Agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas seu uso recente, com ampla 

penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos movimentos sociais, adquire 

novas significações. Quando o poder público implanta uma política federal voltada para este 

segmento, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) ou 

quando cria a Lei 11.326/2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor (BRASIL, 2006), a opção 

adotada para delimitar o público foi o uso “operacional” do conceito, centrado na caracterização 

geral de um grupo social bastante heterogêneo. Já no meio acadêmico, encontramos diversas 

reflexões sobre o conceito de agricultura familiar, propondo um tratamento mais analítico e menos 

operacional do termo.  

Desta forma,agricultor familiar é aquele que não detenha a qualquer título, área maior que 4 

módulos fiscais, utilize mão-de-obra predominantemente familiar nas atividades econômicas da 

propriedade, e possua a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias 

desenvolvidas no estabelecimento rural.  
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2.2 Comercializaçãode produtos da Agricultura Familiar 

 

O último Censo Agropecuário Brasileiro foi realizado em 2006, e nele, verificou-se a força e 

a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, representando aproximadamente 

84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país(IBGE, 2006).Grande parte da produção 

agropecuária brasileira é de base familiar. Em geral, os agricultores familiares cultivam muito bem, 

mas encontram dificuldades para comercializar sua produção. Segundo o Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, entre os principais tipos de mercado 

para comercialização de produtos da agricultura familiar estãoo Tradicional, o Corporativo, o 

Solidário e o Institucional. 

 

2.2.1 Mercado Tradicional 

 

O Mercado Tradicional  consiste no comércio no atacado, varejo e/ou com a pequena 

indústria, entre os quais se enquadram varejões, atacadistas,supermercados, Centrais Estaduais de 

Abastecimento – CEASA se outros. Conforme a INCAPER (2017), há a venda direta ao 

consumidor, como em feiras livres, eventos temáticos, espaços de comercialização nos 

empreendimentos e centrais de comercialização. As feiras livres são o canal de comercialização 

direta entre agricultores e consumidores, sendo considerada uma das formas mais antigas de 

mercado livre de produtos agropecuários in natura ou processados. Ainda segundo a INCAPER 

(2017), Além de garantir um retorno econômico às famílias que vivem no campo, as feiras 

proporcionam um espaço agradável para os consumidores dos centros urbanos, que buscam cada 

vez mais qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. O fato de lidar diretamente com 

o consumidor, sem o atravessador, melhora o valor recebido e a qualidade dos produtos (INCAPER, 

2017). 

 

2.2.2 Mercado Corporativo 

 

O Mercado Corporativo consiste na venda direta de produtos in natura ou processados. O 

público-alvo é formado por empresas e indústrias (INCAPER, 2017). 
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2.2.3 Mercado Solidário 

 

O Mercado Solidário ou Economia Solidária, trata-se do comércio justo e solidário realizado 

em espaços de comercialização, eventos e feiras da economia solidária. De acordo com Singer 

(2000), a economia solidária tem uma organização baseada na autogestão, que possibilita a 

integração de todos os cooperados, associados, sócios nas definições de objetivo, na tomada de 

decisões, retirando de cena o chefe, a estrutura hierárquica. Segundo Darolt (2013), se caracterizam 

como um novo modelo de consumo alimentar ecologicamente correto, já que para criação desse 

modelo se faz necessário, segundo o autor, reinventar os mercados locais, relacionar de forma mais 

direta o consumidor como produtor e, além disso, contribui incentivando o consumo de alimentos 

que tem embutido em seu processo de produção preocupações ambientais e que prezam a segurança 

alimentar, com o consumo de produtos limpos, livres de agrotóxico. 

 

2.2.4 Mercado Institucional 

 

O Mercado Institucional compreende as Políticas Públicas e Programas Governamentais, 

entre os quais se destacam o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA. As políticas públicas emanam da representação das relações entre 

Estado/Sociedade, e elas têm progressivamente se convertido em objetos de análises das mais 

diversas áreas de estudo (SERAFIM e DIAS, 2012). Nesse sentido, Souza (2002) acrescenta que as 

intervenções governamentais, via políticas públicas, seriam o processo por meio do qual os 

governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças 

desejadas no mundo real. Essa visão é corroborada por Secchi (2011), que afirma ser a política 

pública uma diretriz elaborada para enfrentar um problema entendido como coletivamente 

relevante. 

A Lei nº 11.947/2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado aos Estados, 

Municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE  para 

o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e 

do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 

reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas (BRASIL, 

2009). Esta lei determina ainda que, os gêneros alimentícios dos agricultores familiares serão 

comprados com recursos governamentais para atenderem às demandas da alimentação escolar de 

todas as escolas públicas. O agricultor recebe até R$ 20 mil por ano pela venda para cada entidade 

executora para comercializar por esse programa. O limite é o seu volume de produção. Lembrando 
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que para participar das chamadas públicas, o agricultor tem que estar devidamente documentado e 

seus produtos, se processados, precisam estar legalizados conforme as exigências sanitárias. Suas 

organizações sociais, precisam estar com todas as documentações corretas e com suas vigências 

dentro dos prazos exigidos. 

O PAA, programa do Governo Federal, compra alimentos produzidos pela agricultura 

familiar com dispensa de licitação e destina-os às pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, bem como às que são atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. É 

executado com recursos dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, em 

parceria com Estados, municípios e com a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.  

: Apoio à Formação de Estoque; 

Aquisição de Sementes; Compra Institucional; Compra Direta; Incentivo à Produção e ao Consumo 

de Leite; Compra com Doação Simultânea; e Compra com Doação Simultânea (Termo de Adesão). 

O Apoio à Formação de Estoques consiste no apoio financeiro para a constituição de 

estoquesde alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercializaçãoe devolução de 

recursos ao poder público ou destinação aos estoques públicos (BRASIL, 2014).Conforme a 

INCAPER (2017), a Formação de Estoque disponibiliza recursos para que organizações da 

agricultura familiar formem estoques de produtos para posterior comercialização. Executado pela 

CONAB, com recursos do MDSA, pode ser acessada por cooperativas e associações no valor 

máximo de R$ 8.000,00 por DAP física por ano. Segundo Viana e Viegas (2009), a partir do ano de 

2006, o então Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, por intermédio da Secretaria da 

Agricultura Familiar, passou a compor o Conselho Gestor do programa com dotação orçamentária 

própria, disponibilizando recursos para a aquisição de produtos e a formação de estoques dos 

agricultores e de suas organizações. 

A Aquisição e Compra de Sementes foi instituída pelo Decreto nº 8293 de 12 de agosto de 

2014. É uma ação recente do governo com objetivo de incluir sementes e mudas na pauta do 

abastecimento e combate a fome. Disponibiliza recursos para que agricultores familiares vendam 

sementes, inclusive crioulas, para os governos Federal, Estadual e Municipal. Através dessa 

modalidade, o MDSA compra sementes das organizações de agricultores e as distribuiu a 

agricultores em situação de miséria, garantindo renda aos fornecedores e sementes de qualidade aos 

agricultores. Executado pela CONAB, pode ser acessada por cooperativas e associações no valor 

máximo de R$ 16.000,00 por DAP  física por ano (BRASIL, 2014). 

A Compra Institucional consiste na aquisição voltada para o atendimento de demandas 

regulares de consumo de alimentos por parte da união, estados, Distrito Federal e municípios, com 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/declara%C3%A7%C3%A3o-de-aptid%C3%A3o-ao-pronaf-dap
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recursos financeiros próprios. A execução é feita pelos Municípios, Estados, Instituições Federais, 

via Chamada Pública, e podem participar da modalidade Cooperativas e Associações de 

agricultores familiares. O valor máximo para comercialização é de R$ 20.000,00 por DAP física por 

ano.Por esta modalidade poderão ser abastecidoshospitais públicos, quartéis, presídios e 

restaurantes universitários, dentre outros. 

A Compra Direta consiste na compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do Programa 

de Aquisição de Alimentos - GGPAA, com o objetivo de sustentar preços, atender às demandas de 

programas de acesso à alimentação, às necessidades das redes socioassistenciais e para constituir 

estoques públicos (BRASIL, 2014). A modalidade de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite 

refere-se à compra de leite que, após processamento,é doado aos beneficiários consumidores com o 

objetivo de atender àsdemandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de 

insegurançaalimentar e nutricional. Esta modalidade é executada somente nos estadosdo Nordeste e 

no norte de Minas Gerais. 

A modalidade Compra com Doação Simultânea é responsável pela doação de produtos 

adquiridos da agricultura familiar a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

promovendo o direito humano à alimentação adequada. Essa modalidade incentiva que a produção 

local da agricultura familiar atenda às necessidades de complementação alimentar das entidades da 

rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como Restaurantes 

Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos, e, em condições específicas definidas 

pelo GGPAA, da rede pública e filantrópica de ensino (BRASIL, 2014). Pode ser acessada por 

cooperativas e associações de agricultores familiares, sendo R$ 8.000,00 o valor máximo recebido 

por DAP  física por ano. É executado pela CONAB, com recursos do MDSA. 

De acordo com Viana; Viegas (2009), esta modalidade é a que mais tem obtido recursos do 

programa em virtude do seu acesso mais simplificado. Esses autores enfatizam que o número de 

projetos aumentou ao longo dos anos, principalmente por esta modalidade permitir aquisição ao 

longo de todo o ano e contemplar maior diversidade de produtos (frutas, legumes, verduras, carnes, 

doces, peixes, produtos regionais e de extrativismo etc.), ou seja, a participação do agricultor pode 

ocorrer com a movimentação dos produtos que ele já dispõe e que tradicionalmente cultiva em sua 

propriedade, valorizando os produtos locais. 

A Compra com Doação Simultânea (Termo de Adesão), modalidade que será estudada na 

presente pesquisa, é executada por Municípios, Estados ou Distrito Federal, com recursos do 

MDSA. Podem acessar essa modalidade os agricultores familiares em situação de extrema pobreza, 

indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e assentados. O valor recebido pela venda 

individual é R$ 6.500,00 por DAP física por ano. Através da Lei nº 12.512/2011, regulamentada 
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pelo Decreto nº 7.775/2012, abriu-se a possibilidade de execução do PAA mediante a celebração de 

Termo de Adesão, dispensada a celebração de convênio. Esse novo instrumento proporciona a 

ampliação do Programa, tem menos burocracia, além de possibilitar a realização do pagamento pela 

União, por intermédio do MDSA, diretamente ao agricultor familiar, que o recebe por meio de um 

cartão bancário específico para o recebimento dos recursos do PAA. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e caracterização do ambiente de estudo 

 

A pesquisa foi realizada no período de agosto a outubro de 2017. O trabalho consistiu em 

acompanhar e participar das ações desenvolvidas pelos extensionistas rurais da Unidade Local de 

Apoio ao Produtor Rural de Mossoró da EMATER-RN no tocante à execução do Programa de 

Aquisição de Alimentos na modalidade Compra com Doação Simultânea.  

A EMATER-RN atua junto aos agricultores de base familiar, assistindo a 167 municípios, o 

que corresponde a 100% do território do estado do Rio Grande do Norte, executando programas, 

projetos e políticas públicas, no atendimento a 2.140 comunidades rurais, beneficiando 58.742 

famílias de agricultores e agricultoras, em uma área de 133.196 hectares (EMATER-RN, 2017). Sua 

missão é "contribuir para a promoção do agronegócio e do bem-estar da sociedade, com foco na 

agricultura familiar, através do serviço de extensão rural pública com qualidade, para o 

desenvolvimento sustentável." 

Ao longo de sua existência, a EMATER-RN vem atuando com relevantes serviços prestados 

aos agricultores e agricultoras familiares, mulheres rurais, jovens rurais, agentes de 

desenvolvimento, servidores e parceiros, através de uma assistência técnica continuada e de 

qualidade, focada na metodologia participativa de extensão rural, fundamentada na construção 

coletiva orientada pela Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER e pelo 

MDSA (EMATER-RN, 2017). A Unidade Local de Apoio ao Produtor Rural de Mossoró destaca-

se, neste contexto, tanto pela dimensão geográfica da zona rural do município, como pelo número 

de famílias assistidas. Mossoró possui uma área de 2110 km² (CPRM, 2005), sendo 1873,1 km² 

correspondente à zona rural, abrangendo 137 comunidades rurais, entre Projetos de Assentamentos 

e comunidades tradicionais.  

O município de Mossoró foi criado pela Lei nº 246 de 15 de março de 1852, desmembrando-

se de Assu. Situa-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião Mossoró, distando da capital 
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Natal cerca de 277 km. Limita-se com os municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do 

Mel, Assu, Upanema, Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna e com o Estado do Ceará. De acordo 

com o último senso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 

o município possui 259.815 habitantes (IBGE, 2017). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A pesquisa é um procedimento que visa encontrar respostas aos problemas que são 

propostos (GIL, 2010). Conforme Marconi; Lakatos (2010, p. 140) se constitui no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Gil (2002) caracteriza uma pesquisa 

científica como um “procedimento racional e sistemático”, e para ser realizada são imprescindíveis 

métodos e caminhos técnicos, dentre os chamados procedimentos científicos. Conforme Raupp e 

Beuren (2008), a pesquisa pode ser delineada em três aspectos, a saber: quanto aos objetivos, 

quanto à abordagem do problema e quanto aos procedimentos. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa configurou-se como descritiva, pois buscou descrever a 

opinião da população selecionada, como evidência comprobatória para demonstrar as conclusões, 

estabelecendo relações entre as variáveis (RAUPP; BEUREN, 2008). No presente estudo, serão 

descritas todas as etapas de execução do PAA com Doação Simultânea no município de Mossoró-

RN. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa configurou-se como qualitativa, pois o 

intuito foi conhecer a complexidade de um problema social, sem a utilização de instrumentos 

estatísticos (RAUPP; BUEREN, 2008). Dessa forma, foram desenvolvidos critérios de análise de 

acordo com a necessidade da pesquisa para a resolução da questão problema. Segundo Gressler 

(2003), esta abordagem é utilizada quando se busca descrever a complexidade de determinado 

problema, levando em consideração todos os componentes de uma situação e suas interações e 

influências recíprocas, numa visão holística.  

Quanto aos procedimentos, este estudo fundamentou-se na pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, estudo de campo através da observação direta das atividades do grupo estudado, 

caracterizando-se como um estudo de caso. Para Raupp; Beuren (2008), a pesquisa bibliográfica 

parte de uma produção cientifica já existente em relação ao tema em estudo. A pesquisa 

bibliográfica é conceituada por Vergara (2000) como um estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível 

ao público em geral. De acordo com Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Nesse sentido, a 
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pesquisa bibliográfica se deu através de consulta a livros e artigos científicos capazes de fornecer 

dados relevantes sobre o tema e embasar o referencial teórico.  

A pesquisa documental, embora semelhante à bibliográfica, possui como fonte materiais que 

não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa ou, mesmo, aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 

interpretações, como relatórios de empresas e tabelas estatísticas (GIL, 2002). Desta forma, no 

presente trabalho, foram analisados documentos internos, planilhas específicas do programa 

estudado e informações do Sistema CERES. 

Visando obter respostas ao problema proposto nesta pesquisa, além desse embasamento 

teórico acerca do tema abordado, em um segundo momento, foi realizada uma investigação prática, 

onde o pesquisador teve contato direto com o campo. Tal contato visou obter informações 

relevantes para a consecução da pesquisa. Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma 

comunidade, que não é, necessariamente, geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, 

de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. No estudo de campo, o 

pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o 

pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de estudo (GIL, 2002, p. 53). 

Segundo Vergara (2000), pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo.  

Considerando que no presente estudo, o processo de execução do PAA com Doação 

Simultânea foi apenas descrito, sem intervenção do pesquisador, foi utilizada a técnica de 

observação direta das atividades com o objetivo de buscar informações relevantes em campo, 

captando e interpretando o que ocorre na realidade. Estas informações foram devidamente 

organizadas para auxiliar na compreensão do contexto estudado. A observação constitui elemento 

fundamental para a pesquisa, sobretudo pelos fatos serem percebidos diretamente, sem qualquer 

intermediação. Desse modo, a subjetividade, que permeia todo o processo de investigação social, 

tende a ser reduzida (GIL, 1999). 

Através do estudo de caso, foi possível ter uma visão global do problema e verificar os 

fatores que o influenciam. Metodologicamente, o estudo de caso trata de um tema contemporâneo, 

onde os fenômenos ou fatos não são manipulados, nem sofrem interferência do pesquisador. Além 

disso, as conclusões alcançadas através de um estudo de caso se referem à realidade estudada, não 

podendo ser generalizadas a outra situação, mesmo que semelhante. O estudo de caso, “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” (GIL, 2010, p.35).  
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Segundo Vergara (2000) o estudo de caso é circunscrito a uma ou poucas unidades, 

entendidas essas como uma pessoa, uma família, uma comunidade, um país, um produto, uma 

empresa ou um órgão público, como é este caso. A preferência por um estudo de caso deve ser dada 

em estudos de temas contemporâneos, em situações onde os eventos e acontecimentos significativos 

para o estudo não podem ser manipulados ou modificados, mas que podem ser observados de forma 

sistemática e direta (YIN, 2005). 

 

3.3 Sistematização e análise das informações 

 

Todas as informações obtidas durante a pesquisa foram anotadas, compiladas e organizadas 

visando à melhor compreensão de todos os processos e etapas que envolvem o PAA com Doação 

Simultânea no município de Mossoró, bem como facilitar a realização da análise de sua execução e 

gestão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O PAA foi criado em 2003, através da Lei nº 10.696/2003, sendo instituído pelo Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN em 2006 através da Lei nº 11.346/2006. 

Entretanto, o marco legal do programa passou por alterações a partir da aprovação da Lei 

12.512/2011 e do Decreto nº 7.775/2012 e de suas alterações, que incorporaram a possibilidade de 

atuação em parceria com estados, municípios e consórcios públicos, sem a necessidade de 

celebração de convênios, mas usando um novo instrumento, o Termo de Adesão (BRASIL, 2014). 

Este modelo de parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e 

as Unidades Executoras, representada no estado do Rio Grande do Norte pela EMATER-RN, é uma 

forma de pactuação de metas entre entidades mais simplificada que o convênio, realizado até 2011, 

além de não haver necessidade de aporte de contrapartida financeira por parte do governo estadual 

para execução do programa. 

Este modelo está organizado em algumas etapas que, por sua vez, abrangem inúmeros 

procedimentos práticos e burocráticos para que se torne possível a execução do programa em cada 

município. Estas etapas são: Adesão; Pacto de Pacto de valores e metas (Plano Operacional); 

Planejamento e pacto local (Proposta de Participação); Aquisição e distribuição de alimentos; 

Pagamento de beneficiários fornecedores; Apoio financeiro às Unidades Executoras. Visando 

proporcionar uma melhor compreensão da execução do PAA com Doação Simultânea no município 

de Mossoró-RN, no período de 2014 a 2017, estas etapas foram abordadas em ordem cronológica, 

sendo descrito o contexto em que cada processo ocorreu e as principais dificuldades para 

implementá-las. 

 

4.1 Adesão 

 

A etapa de Adesão consiste na assinatura de documento que estabelece os compromissos 

entre o MDSA e as Unidades Executoras para implantação do programa, sem envolver, ainda, a 

pactuação dos valores e metas. No Rio Grande do Norte, o Termo de Adesão Nº 010/2012 foi 

assinado no início de 2012. A manifestação formal de interesse em aderir ao programa junto ao 

MDSA e toda articulação relacionada a essa etapa é competência da equipe responsável pela 

coordenação do programa a nível de estado, juntamente com a diretoria da EMATER-RN. O fluxo 

de celebração do Termo de Adesão e Plano Operacional, bem como a Operacionalização do PAA 

com Doação Simultânea podem ser visualizados nas Figuras 1 e 2, respectivamente. 

 



23 

 

 

Figura 1- Fluxo de celebração do Termo de Adesão e Plano Operacional do PAA com Doação 

Simultânea. 

Fonte: Brasil, 2014. 
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Figura 2- Operacionalização do PAA com Doação Simultânea. 

Fonte: Brasil, 2014. 

 

 

4.2 Pacto de valores e metas - Plano Operacional 

 

A pactuação de valores e metas é um processo anual no qual o MDSA propõe às Unidades 

Executoras, montantes financeiros, metas e parâmetros para a execução do Programa. A partir da 

proposta do MDSA, as unidades têm a possibilidade de firmar ou não com o Ministério um Plano 

Operacional (BRASIL, 2014). Essa etapa também envolve apenas a equipe responsável pela 

coordenação do programa a nível de estado, juntamente com a diretoria da EMATER-RN. 
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É interessante destacar que embora o Termo de Adesão Nº 010/2012 tenha sido assinado em 

2012, somente foi aprovado em 2014, sendo pactuado para o período 2015/2017 o valor de 

R$8.679.000,00. Este intervalo de tempo entre a assinatura do termo e pactuação dos valores 

ocasionou a paralisação do PAA com Doação Simultânea em todo o estado do Rio Grande do 

Norte. O principal motivo dessa paralisação foram questões burocráticas na transição da 

modalidade Convênio para Termo de Adesão. 

O preço de referência de aquisição dos alimentos foi definido pela média de três pesquisas 

de preços praticados no mercado local ou regional, apurados em todos os municípios do estado, e 

depois feita uma média estadual. A formação de preços está de acordo com a orientação do Art. 7º 

da Resolução Nº 59, de 10/07/13, do Grupo Gestor do PAA. Um problema encontrado no preço de 

referência é que com a média estadual, alguns produtos tiveram preços finais inferiores aos 

praticados no mercado local. 

 

4.3 Planejamento e pacto local - Proposta de Participação 

 

Nesta etapa do processo, as Unidades Executoras selecionam os beneficiários fornecedores 

do programa; as entidades a serem atendidas com alimentos; os produtos a serem adquiridos e 

definem os preços a serem adotados nas operações de compra (BRASIL, 2014). Para elaboração da 

Proposta de Participação é preciso que haja a compatibilização entre a demanda de alimentos das 

entidades e a oferta de alimentos pela agricultura familiar local. Dessa etapa resulta o cadastramento 

de uma Proposta de Participação no SISPAA, a qual é posteriormente analisada pela equipe do 

MDSA, para aprovação (BRASIL, 2014). O SISPAA é o sistema informatizado do PAA, onde 

muitas das atividades relacionadas ao programa são executadas. 

Em 2014, houve a Aprovação do Plano de Aplicação, através da Proposta Nº 

000.001.583.24/2014. Para tanto, as Unidades Locais de Apoio ao Agricultor Familiar de Mossoró, 

bem como dos demais municípios do estado com potencial de executar o programa foram 

fundamentais. A partir da aprovação do plano foram realizadas várias atividades, desde a 

divulgação, passando pelas inscrições, até a confecção do empenho. 

 

4.3.1 Divulgação do programa 

 

Foram realizadas divulgações através de programas de rádio, e também através de ofícios 

encaminhados às organizações produtivas de agricultores familiares, isto é, associações e 

cooperativas; às entidades beneficentes, como creches, escolas, hospitais, entidades 
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socioassistenciais; e órgãos parceiros, como Prefeitura Municipal de Mossoró e Sindicato dos 

Trabalhadores na Lavoura de Mossoró. 

 Observou-se que na EMATER-RN os técnicos utilizam seus telefones particulares todas as 

vezes que precisam contatar agricultores familiares, entidades e parceiros. Para uma melhor 

articulação e divulgação, seria necessária uma linha telefônica para que os mesmos pudessem 

realizar estas chamadas, tanto para telefones fixos, quanto móveis.  

 

4.3.2 Reuniões para articulação e orientação dos agricultores e entidades 

 

 Foram realizadas reuniões com agricultores familiares, entidades e órgãos parceiros. Essas 

reuniões foram necessárias para mostrar o alcance social do programa, bem como sua importância 

para o fortalecimento da agricultura familiar do município. Nessas reuniões também foram 

abordadas as etapas e metodologias adotadas na execução do programa, além da documentação 

necessária para realização dos cadastros dos fornecedores e consumidores. 

 

4.3.3 Inscrições de agricultores e instituições 

 

O PAA possui dois públicos beneficiários: os fornecedores e os consumidores de alimentos. 

Os beneficiários fornecedores são os agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de 

comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais, que 

atendam aos requisitos previstos no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Para 

participar do programa individualmente, os beneficiários fornecedores devem possuir a DAP, 

instrumento que qualifica a família como da agricultura familiar. 

 De acordo com o artigo 5º da Resolução nº 59, o limite de participação por família no PAA 

com Doação Simultânea é de R$ 6.500,00. Os alimentos devem ser de produção própria dos 

agricultores familiares e devem cumprir os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas 

vigentes. Para alimentos processados, como doces e castanhas, é necessário o selo de inspeção da 

Vigilância Sanitária, e para o fornecimento de produtos de origem animal são indispensáveis os 

selos de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) e federal (SIF). Os beneficiários consumidores 

são os indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela rede 

socioassistencial e pelos equipamentos de alimentação e nutrição. 

Para atender a proposta em vigor, no município de Mossoró-RN foram realizados dois 

cadastros, um no ano de 2014 e outro no ano de 2016. No cadastro de 2014 foram inscritos 62 
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agricultores familiares, englobando 36 produtos hortifrutigranjeiros de origem vegetal e animal, 

tanto in natura, quanto processado, totalizando um empenho no município de R$ 303.853,08. Na 

mesma oportunidade, foram cadastradas 69 entidades com 18.570 beneficiários, sendo: 19 

equipamentos públicos com 2.141 beneficiários; 38 escolas com 12.636 beneficiários; e 12 

entidades socioassistenciais com 3.793 beneficiários. 

No cadastro de 2016 foram inscritos 51 agricultores familiares, abrangendo 31 produtos 

hortifrutigranjeiros desde aqueles de origem vegetal e animal, tanto in natura, quanto processado, 

totalizando um empenho no município de R$ 199.644,10. Neste empenho, também foram 

cadastradas 50 entidades, totalizando 12.973 beneficiários finais, sendo: 14 equipamentos públicos 

com 1.556 beneficiários; 33 escolas com 10.757 beneficiários; e 3 entidades socioassistenciais com 

660 beneficiários. O comparativo dos principais valores dos cadastros realizados em 2014 e 2016 

podem ser visualizados nos Quadros 1 e 2. 

 

 

Parâmetros 2014 2016 

Agricultores familiares 62 51 

Produtos 36 31 

Recurso empenhado R$ 303.853,08 R$ 199.644,10 

Quadro 1: Número de agricultores familiares, produtos e recurso empenhado nos anos de 2014 e 2016 no 

PAA com Doação Simultânea em Mossoró. 
 

 

Tipo de entidade 
2014 2016 

Nº Ent. Nº Beneficiário Nº Ent. Nº Beneficiário 

Equipamentos 

públicos 
19 2141 14 1556 

Escolas 38 12636 33 10757 

Socioassistenciais 12 3793 3 660 

Total 69 18570 50 12973 

Quadro 2: Número de entidades e beneficiários finais empenhados nos anos de 2014 e 2016 no PAA com 

Doação Simultânea em Mossoró. 
 

 

No Quadro 1 pode-se observar que houve uma redução no número de agricultores familiares 

no cadastro de 2016, em relação ao cadastro de 2014 em torno de 17,7%. Em conversa com os 

técnicos da EMATER-RN, descobriu-se que essa situação está relacionada diretamente ao fato de 

alguns agricultores familiares estarem com a DAP expirada, e, sem este documento, não há como os 

agricultores familiares acessarem as políticas públicas. Consequentemente, a quantidade de itens de 

produtos sofreram uma redução em torno de 13,9%. Já o valor empenhado em 2016foi reduzido em 
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34,3%. Isso está relacionado ao fato de o recurso a ser trabalhado no estado ser um remanescente do 

pacto aprovado em 2014, sendo destinado ao município de Mossoró-RN o valor máximo de R$ 

200.000,00. 

Pode-se observar no Quadro 2 que entre os cadastros de 2014 e 2016 houve uma redução de 

27,5% no número de entidades cadastradas, e isto pode estar relacionado com as exigências 

burocráticas de documentos, que até então não eram necessários. Um dos documentos que passou a 

ser exigido das instituições socioassistenciais foi o registro no Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que é expedido pelo MDSA. Um exemplo foi o Instituto Amantino Câmara, 

entidade historicamente beneficiada pelo programa que ficou impossibilitada de receber doações do 

programa por não ter o referido documento. 

Outro problema constatado na maioria das etapas do programa é o estabelecimento de curtos 

prazos de tempo para realização das mesmas. Durante o período de inscrição, muitos agricultores 

familiares e entidades beneficentes não tiveram tempo suficiente para providenciar toda a 

documentação exigida pelo programa. Esses prazos são estabelecidos pela coordenação estadual do 

programa, que determina a data limite para envio de toda documentação para a referida 

coordenação. 

Ainda no momento do cadastro dos agricultores familiares e entidades beneficentes, foram 

confeccionadas planilhas específicas do programa, e alimentado o sistema CERES, sistema 

informatizado da EMATER-RN. Essa ferramenta tem como objetivo integrar os sistemas de coleta 

de dados e apoio à gestão dos programas executados pela EMATER-RN, agilizando o acesso a 

todas as informações sobre a agricultura familiar, facilitando a catalogação e análise desses dados 

para os mais diversos usos.  

Mossoró, por ter um grande volume de cadastro de agricultores familiares e entidades 

beneficentes, o maior do estado, possui uma demanda de preenchimento enorme, tanto nas planilhas 

de empenho de produtores e entidades, quanto na alimentação do CERES. Durante a pesquisa, 

verificou-se que todas as informações necessárias para o preenchimento das planilhas, podem ser 

extraídas do próprio sistema CERES que é alimentado com os dados dos cadastros. Desta forma, 

visando evitar o retrabalho e dá celeridade ao processo, essas planilhas poderiam ser geradas 

eletronicamente, assim como as notas fiscais de entrada e de saída já são. 

 

4.4 Aquisição e distribuição de alimentos 

 

A partir da aprovação da proposta no SISPAA e da emissão dos cartões bancários dos 

agricultores cadastrados (beneficiários fornecedores), as Unidades Executoras estão autorizadas a 
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adquirir produtos destes e destiná-los às organizações cadastradas (beneficiários consumidores). 

Alguns produtos comercializados no PAA com Doação Simultânea no município de Mossoró 

podem ser observados na Figura 3. 

 

 

Figura 3- Produtos comercializados no PAA com Doação Simultânea no município de Mossoró-

RN. 

 

Somente ano de 2016 deu-se a execução do empenho de 2014 (Quadro 3). Analisando a 

documentação junto a EMATER-RN, observou-se que o programa aconteceu nos meses de maio e 

junho de 2016, e que a Central de Recebimento e Distribuição localizou-se no Parque de 

Exposições Armando Buá. É importante ressaltar que toda a logística de execução do 

programa, desde pessoal de apoio à estrutura física da Central de Recebimento e Distribuição 

é de responsabilidade da Prefeitura Municipal.  

 

Parâmetros Empenho Executado 

Agricultores Familiares 62 36 

Produtos 36 27 

Entidades 69 55 

Empenho R$ 303.853,08 R$ 173.375,22 

Quadro 3 – Número de agricultores familiares, produtos, entidades e recurso executado em 2016, referente 

ao empenho de 2014no PAA com Doação Simultânea em Mossoró. 

 

 

Os recebimentos e distribuições dos produtos aconteceram semanalmente, sempre 

nas terças-feiras, onde durante o período matutino, os agricultores entregavam seus 

respectivos produtos e, no período vespertino, o volume acumulado era distribuído para as 
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instituições, sem formação de estoque. Foram contemplados 36 agricultores familiares , 

englobando 27 produtos hortifrutigranjeiros de origem vegetal e animal, tanto in natura, quanto 

processado, executando um valor de R$ 173.375,22. Nesta execução foram distribuídos 

67.517,73Kg para 55 entidades, sendo: 14 equipamentos públicos, com 1.556 beneficiários; 38 

escolas com 12.636 beneficiários; e 3 entidades socioassistenciais com 660 beneficiários; 

totalizando 14.852 beneficiários finais. 

Pode-se observar no Quadro 3 que entre o cadastro realizado em 2014 e a execução do 

recebimento e distribuição em 2016, houve uma acentuada redução de 41,9% de agricultores 

familiares que entregaram seus respectivos produtos. Esse fato está relacionado com o motivo das 

DAPs de alguns agricultores familiares de Projetos de Assentamentos estarem expiradas no 

momento da referida execução. Observa-se que existe um entrave na regularização da DAP por 

parte dos colonos de Projetos de Assentamentos junto ao INCRA, órgão responsável pela confecção 

desse documento. Esse problema ganhou maiores proporções a partir do momento em que, 

seguindo orientações da Assessoria de Crédito Estadual, a EMATER-RN paralisou a emissão de 

DAPs para assentados de reforma agrária, inclusive dos que já possuíram DAPs emitidas pela 

própria EMATER-RN. A redução de 25% do quantitativo de produtos está relacionada à 

diminuição de agricultores familiares.  

Não é aceitável um número expressivamente baixo de agricultores familiares aderidos ao 

programa no município de Mossoró-RN, se existem 2.296 DAPs ativas (BRASIL, 2017). Além 

disso, em Mossoró, existem organizações associativas de agricultores familiares, sendo 4 

cooperativas com 105 cooperados e 3 associações produtivas com um total de 200 sócios, que 

trabalham com agricultura irrigada, proporcionando uma produção contínua ao longo do ano. 

Em 2017 deu-se a execução do empenho realizado em 2016 (Quadro 4). Analisando a 

documentação junto a EMATER-RN, observou-se que o programa aconteceu no mês de junho, e 

que a Central de Recebimento e Distribuição localizou-se, novamente, no Parque de 

Exposições Armando Buá. Foram contemplados 31 agricultores familiares , com 18 produtos 

hortifrutigranjeiros de origem vegetal e animal, tanto in natura, quanto processado, investindo-se 

um valor de R$ 83.417,32 na economia local. Nesta execução, foram distribuídos 26.483,6 Kg de 

produtos para 46 entidades, sendo: 13 equipamentos públicos com 2.059 beneficiários; 30 escolas 

com 10.166 beneficiários; e 3 entidades socioassistenciais com 660 beneficiários, totalizando 

12.885 beneficiários finais. 
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Parâmetros Empenho Executado 

Agricultores Familiares 51 31 

Produtos 31 18 

Entidades 50 46 

Empenho 199.644,75 83417,32 

Quadro 4– Número de agricultores familiares, produtos, entidades e recurso executado em 2017, referente ao 

empenho de 2016 no PAA com Doação Simultânea em Mossoró. 

 

 

Pode-se observar na Quadro 4 que entre o cadastro realizado em 2016 e a execução em 2017 

houve uma acentuada redução (39,2%) de agricultores familiares que entregaram seus respectivos 

produtos. Isso pode está relacionado a vários motivos, entre eles: o cartão de pagamento não ter sido 

disponibilizado em tempo hábil; o prolongado período de estiagem, que tem dificultado a produção 

agrícola e pecuária no município e região; DAP de alguns agricultores familiares de Projetos de 

Assentamentos estarem expiradas no momento da execução; agricultores familiares não terem mais 

o produto empenhado; outro motivo foi que não houve acréscimo de até 30% agroecológicos ou 

orgânicos em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, em consoante disposto 

no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; e, o que talvez seja mais 

relevante, os preços praticados serem referentes ao ano de 2014, o que está em desacordo com o art. 

7, inciso 4, da Resolução nº 59, de 10 de julho de 2013. A redução de 41,9% do quantitativo de 

itens/produtos está relacionada à diminuição de agricultores familiares. Já a redução em 8% das 

entidades ocorreu porque duas escolas foram fechadas pelo governo estadual, uma escola não 

compareceu para receber os produtos que seriam doados a ela e um equipamento do município foi 

desativado. 

O Manual Operativo do PAA rege que o local de entrega de alimentos deva ter a estrutura 

necessária para a recepção e o acondicionamento dos alimentos, com ambiente limpo e estrutura 

compatível com o tipo de alimentos que serão recebidos, podendo ser necessário dispor de 

equipamentos para resfriamento e congelamento. Sendo assim, a Central de Recebimento e 

Distribuição não deveria ser no Parque de Exposições Armando Buá, próximo às baias de animais, 

pois é notório que o controle de higiene para alimentos no local não é adequado para receber e 

distribuir os alimentos. 

Outro ponto que se deve destacar é que não existe uma ferramenta aplicativo/software 

institucional para auxiliar no controle de estoque e distribuição, facilitando a confecção das 

planilhas de recebimento, doação, termos de recebimento e termo de doação. Embora a EMATER-

RN tenha um sistema que poderia perfeitamente extrair essas planilhas e termos, dando celeridade 

ao processo. Desta forma, os técnicos do Escritório local se esforçam para elaborar planilhas 

complexas para tentar facilitar os cálculos de distribuição dos produtos destinados às entidades.  
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A EMATER-RN, através do Projeto de Apoio e Modernização das Centrais de 

Comercialização, do Programa de Aquisição de Alimentos beneficiou, no total, 161 municípios do 

Rio Grande do Norte. Trata-se de um investimento de R$ 9 milhões e é uma parceria entre o 

Governo do Estado e o MDSA. Nesse contexto, mediante cooperação técnica, a EMATER-RN 

cedeu à Prefeitura Municipal de Mossoró dois kits de informática, duas balanças digitais e dois 

veículos utilitários equipados com câmaras refrigeradas para auxiliar na logística do programa 

(Figura 4). Entretanto, observa-se que estes veículos e equipamentos são subutilizados, devido à 

descontinuidade do programa. 

 

 

Figura 4- Veículos utilitários equipados com câmaras refrigeradas adquiridos através do Projeto de 

Apoio e Modernização das Centrais de Comercialização do PAA e cedidos aos municípios. 

 

 

4.5 Pagamento de beneficiários fornecedores 

 

Com base nos dados das notas fiscais cadastradas e atestadas nos Sistemas CERES e 

SISPAA, o MDSA providencia o pagamento direto aos agricultores familiares, por meio de crédito 

no cartão bancário específico do PAA, disponibilizado ao beneficiário fornecedor no programa. 

Observa-se que o pagamento é moroso, pois segundo os técnicos, após a entrega de seu produto na 

Central de Recebimento e Distribuição, o agricultor só recebe seu pagamento com 

aproximadamente 50 dias. 
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4.6 Apoio financeiro às Unidades Executoras 

 

Para contribuir com a operação do PAA, o MDSA previu realizar repasses financeiros para 

as Unidades Executoras, mediante o cumprimento de metas. Embora tenha sido investigado, não foi 

possível ter acesso a maiores informações sobre os repasses, sobretudo por ainda não ter sido 

concluída a utilização de todo o recurso pactuado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo demonstrou a importância do PAA com Doação Simultânea, tanto para o 

fortalecimento da agricultura familiar, através da compra de produtos com preço justo, como 

também com o fornecimento de alimentos de qualidade para instituições beneficiadas, como 

escolas, equipamentos públicos e entidades socioassistenciais que integram a rede local. 

É importante salientar que o recurso proveniente do PAA com Doação Simultânea tem um 

impacto duplo na economia local, uma vez que, ao mesmo tempo que compra os produtos dos 

agricultores, doa para o público em vulnerabilidade nutricional. Neste contexto, o programa 

representa a oportunidade para os agricultores familiares, pois reduz o êxodo rural, gera 

oportunidade de trabalho e renda, agregação de valor aos produtos agrícolas e melhoria no poder 

aquisitivo para quem vive no campo. Para as instituições participantes, o programa proporcionou 

um incremento do nível nutricional de crianças, jovens e idosos beneficiados, através do acesso à 

alimentação de qualidade.  

É um programa que é executado no município desde o ano de 2006. No entanto, ainda 

possui grande potencial de expansão em termos quantitativos em relação ao número de agricultores 

e instituições a serem beneficiadas. Não se pode deixar de mencionar que as políticas públicas e os 

programas governamentais com exigências de novos arranjos institucionais no âmbito local de sua 

atuação têm inúmeras variáveis que podem comprometer seus níveis de eficácia, o que não foi 

considerado neste estudo. 

Ao longo do estudo, foi possível identificar alguns dos principais entraves na gestão e 

execução do programa em Mossoró, que envolvem questões burocráticas, logísticas e climáticas, 

dentre eles: falta de documentação necessária para o empenho por parte dos agricultores, 

principalmente a DAP no caso dos assentados de reforma agrária; atraso e/ou inconsistências na 

emissão do cartão do programa para pagamento dos agricultores; prolongado período de estiagem, 

que tem dificultado a produção agrícola e pecuária no município e região; preços defasados, uma 

vez que o valor praticado foi referente à pesquisa de preço realizada no ano de 2014; ausência de 

acréscimo de até 30% agroecológicos ou orgânicos em relação aos preços estabelecidos para 

produtos convencionais; indisponibilidade do produto empenhado durante a execução do programa, 

uma vez que houve um grande intervalo de tempo entre empenho e execução; descrédito dos 

agricultores em relação ao programa devido à descontinuidade do mesmo nos últimos anos; falta de 

organização social de parte dos agricultores familiares; tímida divulgação em rádio, televisão e 

mídias sociais; falta de consenso em relação às orientações dentro da própria EMATER-RN, entre 

coordenação estadual do programa e a Unidade Local de Apoio ao Produtor de Mossoró que 
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executa o programa; incompatibilidade de prazos para a execução da demanda solicitada por parte 

da coordenação estadual, principalmente devido ao reduzido corpo técnico e administrativo da 

Unidade Local de Apoio ao Produtor de Mossoró; apoio logístico insuficiente e precário fornecido 

pela Prefeitura Municipal; linha telefônica indisponível para articulação de agricultores, entidades e 

parceiros; subutilização do sistema CERES, o que aumenta, consideravelmente o trabalho e 

retrabalho dos técnicos.  

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de uma maior integração e discussão entre os 

agentes envolvidos na gestão do programa a nível de estado e município, visando a resolução dos 

principais entraves e uma maior eficiência na execução dos processos. Além disso, é de 

fundamental importância a realização de estudos que visem verificar o impacto social e econômico 

do programa para os agricultores familiares e instituições beneficiadas. 
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