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RESUMO 
 
Este artigo pretende contribuir para a reflexão acerca da 
criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
enquanto política pública que atende tanto as demandas da 
área da agricultura familiar quanto da segurança alimentar e 
nutricional. Ainda, apontar contribuições do PAA para o 
desenvolvimento local a partir da inclusão socioeconômica dos 
agricultores familiares no campo, bem para a formação do 
mercado institucional para a agricultura familiar.  
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ABSTRACT 
 
This paper aims to reflect on the creation of the Food 
Acquisition Program (PAA) as a public policy that meets both 
the demands of the area of family farming as food and nutrition 
security. Still , point PAA contributions to local development 
from the socioeconomic inclusion of family farmers in the 
countryside and to the formation of the institutional market for 
family  
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Aquisição de Alimentos é considerado uma importante política 

pública do governo brasileiro que tem por finalidade promover o acesso à alimentação e 

incentivar a agricultura familiar. O programa foi criado em julho de 2003, com os seguintes 

objetivos: geração de renda e sustentação de preços aos agricultores familiares; 

fortalecimento do associativismo e do cooperativismo; acesso a uma alimentação 

diversificada para a população que se encontra em situação de insegurança alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2012).  

O PAA atende a dois públicos prioritários, de um lado os beneficiários 

fornecedores - agricultores familiares; e de outro os beneficiários consumidores - 

pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar atendidos pelas entidades 

socioassistenciais da Rede de Proteção Social. 

O PAA promove inovação no campo das políticas públicas brasileira, ao articular a 

distribuição de alimentos para população em situação de insegurança alimentar à produção 

local da agricultura familiar, se tornando uma política pública transversal (BRASIL, 2012). 

Neste sentido a manutenção de investimentos financeiros por mais de 10 anos na 

implementação desta política, tem estimulado a articulação entre as demais políticas 

públicas de fortalecimento da agricultura familiar além de contribuir para o combate à fome e 

à desnutrição.  

Para tratar deste assunto, este texto está organizado em cinco partes. Na introdução 

busca-se apresentar o PAA destacando o marco legal de sua criação no ano de 2003. Em 

seguida apresenta-se os antecedentes históricos da criação do programa; na sequência, 

apresenta-se a concepção e formato de operacionalização do PAA; em quarto as 

contribuições do programa para o desenvolvimento local; e por fim apresenta-se as 

considerações gerais acerca do tema apresentado.  

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO PAA  

Com a promulgação da Constituição de 1988 a sociedade brasileira ganhou espaços 

para a retomada de debates importantes sobre os rumos do país, um destes debates estava 

relacionado com a questão da fome e da miséria que assolava a população mais pobre do 

país. Com o reconhecimento por parte do governo de que os problemas sociais do país 
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constituíam-se em uma área que merecia ser discutida, a questão da fome e da miséria 

perpassou as discussões no início dos anos 90 no Brasil. 

No campo institucional, segundo Castro (2009), a responsabilidade de introduzir na 

agenda social do governo federal a questão da fome e da miséria ficou a cargo do então 

presidente Itamar Franco. A partir de então a questão da fome e da miséria no Brasil 

assumiu uma dimensão política, o que resultaria mais tarde em programas e políticas 

públicas direcionadas a solucionar tais problemas.  

A questão da fome e da miséria afetava também a população que vivia no meio rural, 

situação agravada pela ausência de políticas públicas direcionadas para o estimulo a 

produção, crédito, educação e assistência técnica. O cenário em que se encontrava a 

população do campo foi confirmado com a realização do Censo Agropecuário de 1995, que 

após sua divulgação, os movimentos sociais do campo estabeleceram pautas de 

reivindicações no campo das políticas públicas direcionadas para os trabalhadores rurais, 

principalmente para os assentados de projetos de reforma agrária.  

A partir do resultado do Censo Agropecuário de 1995 e das pressões por parte dos 

movimentos sociais do campo, principalmente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), por investimentos em políticas públicas, foi que o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso criou algumas políticas públicas direcionadas para a população do campo 

a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com 

investimento de recursos para a estruturação das unidades de produção familiar; do 

Programa Nacional de Educação nas áreas de Reforma Agrária (PRONERA); e do Projeto 

LUMIAR que promovia assistência técnica para as famílias de agricultores familiares 

assentados da Reforma Agrária.  

 No início de 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram 

identificados dois problemas principais: o combate à fome e à miséria. A partir de então as 

ações e programas para o enfrentamento do problema da fome e da miséria que assolava a 

população brasileira foram aperfeiçoados por este governo.  

Para além destes dois problemas, Castro (2009) considera que os outros problemas 

a ser enfrentado pela sociedade brasileira no primeiro governo Lula eram: 

O combate à fome e à miséria, o combate ao racismo e às desigualdades raciais, a 
preservação e o aprofundamento dos avanços na área de saúde e de assistência 
social, o crescimento da taxa de cobertura da previdência social, maior integração 
entre as políticas de desenvolvimento e de mercado de trabalho, a implementação 
de uma efetiva política de desenvolvimento urbano e a contínua melhoria da 
qualidade do ensino (CASTRO, 2009, p. 100-102). 
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Na discussão do combate à fome, o Fome Zero3 sinalizou que o problema da fome 

no Brasil não estava relacionado somente ao problema de falta de oferta de alimentos, mas 

também a questão do acesso das populações a esses alimentos. E de acordo com Schmitt 

(2005), para o enfrentamento desta situação seria necessário implementar um conjunto de 

políticas intersetorial de caráter emergencial e estrutural, capazes de garantir, por um lado, o 

aumento da disponibilidade de alimentos a baixos preços, por outro, maior acesso da 

população vulnerável a uma alimentação saudável.  

Ainda segundo Schmitt (2005) no documento original do Fome Zero apareceu 

claramente explicitada a relação existente entre o fortalecimento da agricultura familiar e a 

construção de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. Neste sentido 

podemos considerar o PAA como uma política pública fruto deste debate que atende ao 

mesmo tempo as demandas da agricultura familiar – com criação de mercados para os 

produtos dos agricultores familiares-, e da segurança alimentar e nutricional – com a oferta 

de alimentos para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social.  

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Grisa, Schmitt, Mattei, Maluf e Leite 

(2011), confirma que a criação do PAA em 2003 resultou da confluência de dois debates 

importantes da década de 1990 no Brasil. Sendo que o primeiro debate teve como questões 

centrais o combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional da população 

brasileira; e o segundo, por sua vez foi dirigido ao reconhecimento da agricultura familiar 

como categoria social pelas políticas governamentais.  

Para além das políticas de fortalecimento da agricultura familiar a criação do PAA em 

2003 sinalizou um novo estágio no que se refere ao chamado mercado institucional de 

alimentos no Brasil. Esclarece-se que o mercado institucional formado pelo PAA é 

caracterizado pelas compras governamentais de alimentos do público da agricultura familiar, 

que por sua vez são destinados para pessoas em situação de insegurança alimentar 

atendidos pelas entidades socioassistenciais da Rede de Proteção Social (SCHMITT, 2005). 

3. CONCEPÇÃO E FORMATAO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PAA 

O desenho institucional do PAA apresenta uma estrutura de funcionamento por 

modalidades, sendo elas: Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Incentivo à 

                                                           
3 O Projeto Fome Zero foi elaborado pelo Instituto da Cidadania, e contou com a participação de 
organizações não governamentais, institutos de pesquisa, sindicatos, organizações populares, 
movimentos sociais e especialistas ligados à questão da segurança alimentar de todo o Brasil, e foi 
coordenado por José Graziano da Silva, atual presidente da Organização das Nações Unidades para 
a Agricultura e Alimentação – FAO. 
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Produção e ao Consumo de Leite, Apoio à Formação de Estoques, Compra Institucional, e 

Aquisição de Sementes4.  

O PAA é coordenado por um Grupo Gestor que conta com a participação dos 

seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e Ministério da Educação. 

Cabe ressaltar que os recursos investidos no programa são oriundos apenas do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

os demais colaboram apenas na gestão do programa.  

Referindo-nos ao público beneficiário do PAA, o mesmo é formado por dois 

segmentos social, sendo um representante do espaço urbano (beneficiários consumidores) 

e outro do espaço rural (beneficiários fornecedores). Desta forma entende-se por 

beneficiários fornecedores o público apto a fornecer alimentos ao PAA formado por: 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e integrantes de comunidades 

remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e comunidades tradicionais5. 

Por sua vez os beneficiários consumidores, é representado pelos indivíduos que 

se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela 

rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e nutrição e, em condições 

específicas definidas pelo Grupo Gestor do PAA, pela rede pública e filantrópica de ensino. 

No âmbito estadual e municipal o PAA conta com as seguintes unidades executoras: 

I - os órgãos ou entidades da administração pública estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, que celebrarem Termo de Adesão ou 

convênios com as Unidades Gestoras; e II - a CONAB e outros órgãos ou entidades da 

administração pública federal que celebrarem termo de cooperação com as Unidades 

Gestoras (BRASIL, 2012).  

                                                           

4 Modalidade incorporada ao PAA através do Decreto Nº 8293 DE 12/08/2014 que altera o Decreto nº 
7.775, de 4 de julho de 2012, que dispõe sobre o Programa de Aquisição de Alimentos.  

 
5 A definição dos beneficiários fornecedores do PAA está de acordo com os requisitos previstos no 
artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.  
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À medida que o PAA foi se consolidando fez-se necessário realização de  ajustes no 

seu formato de execução6, sendo que as mudanças mais significativas ocorreu no ano de 

2012, a saber: execução do PAA por Termo de Adesão, e não mais pelo instrumento de 

convênio, evitando a interrupção do programa; realização do pagamento para os 

beneficiários fornecedores direto em cartão bancário por meio de instituição financeira 

oficial, evitando atrasos nos pagamentos por parte das unidades executoras; fim da 

necessidade de aporte de contrapartida financeira por parte das Unidades Executoras 

(estados, municípios, consórcios de municípios); e execução do programa por meio de 

sistema informatizado. 

O PAA conta com a participação da sociedade civil através dos conselhos que tem a 

atribuição de exercer o controle social. Neste sentido são consideradas instâncias de 

controle social do PAA os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional nas esferas 

nacional, estadual e municipal; e na inexistência desses, o controle social ficará a cargo dos 

Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, ou dos Conselhos de Assistência Social 

e também do Conselho de Alimentação escolar.  

Por fim vale mencionar que ano de 2011 o PAA foi incorporado no Plano Brasil Sem 

Miséria7, na ação de Inclusão Produtiva Rural, juntamente com outros programas 

direcionados para a população rural, a exemplo da Assistência Técnica e Extensão Rural, 

Programa Água para Todos, Programa Bolsa Verde e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar.  

3.1Resultados apresentado pelo PAA no período de 2003 a 2013 

Apresentaremos a seguir dados referentes à execução do PAA no período de 2003 a 

2013 pelas Unidades Executoras: Estados, Municípios, Distrito Federal e a Companhia 

Nacional de Abastecimento. 

No seu primeiro ano de execução8, o PAA realizou a aquisição de 7.800 toneladas de 

alimentos, que foram comprados de 41.464 agricultores familiares, e destinados para a 

alimentação de 80.427 pessoas que se encontravam em situação de insegurança alimentar, 

                                                           
6 As mudanças no formato de execução do PAA foram regulamentadas pelo Decreto nº 7.775, de 4 
de julho de 2012. 
7O Plano Brasil Sem Miséria foi lançado em junho de 2011 pela Presidenta Dilma para aprofundar 
ainda mais as conquistas obtidas no governo Lula, que permitiram crescer distribuindo renda, 
reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social. O público prioritário do Plano são os milhões 
de brasileiros que, a despeito dos reconhecidos avanços sociais e econômicos do país nos últimos 
anos, continuam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal inferior a R$ 70. 
8 O PAA foi colocado em execução em julho de 2003, iniciando as aquisições de alimentos com um 
orçamento de R$ 400 milhões de reais.  
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somando um total de R$ 145.014.750,90, investido no programa do total de R$ 400 milhões 

de reais que havia sido destinado inicialmente para sua execução. 

Na tabela a seguir constam os dados referentes à execução do PAA no período de 

2003 a 2013. 

          Tabela 01 – dados referentes à execução do PAA de 2003 a 2013 

Ano 

 Volume de Recursos 

R$  

 Nº de 

Agricultores 

Familiares  

 Nº de 

pessoas 

atendidas  

 Quantidade 

de Alimentos 

(toneladas)  

2003         145.014.750,90            41.464            80.427              7.800  

2004         181.074.211,46            68.697        1.794.487          248.805  

2005         295.582.051,59            69.692        3.854.681          277.033  

2006         497.833.620,40          150.919        8.874.134          462.599  

2007         465.105.404,51          134.574      11.408.530          418.661  

2008         512.036.873,93          138.285      12.796.110          396.380  

2009         591.244.764,73          142.381      11.030.346          500.491  

2010         675.133.142,78          156.964            16.458          462.429  

2011         667.325.490,26          160.011      19.812.686          517.922  

2012         838.460.435,51          185.489      20.445.645          528.714  

2013         442.703.401,85            96.533      11.058.526          280.073  

TOTAL      5.311.514.147,93        1.345.009    101.172.030        4.100.907  

          Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 2014. 

Conforme dados da tabela acima, no período de 10 anos o PAA alcançou resultados 

significativos, sendo investido um total de mais de 5 bilhões de reais no programa, para o 

atendimento de 1.345.009 agricultores familiares, beneficiando 101.172.030 de pessoas em 

situação de insegurança alimentar, a partir da aquisição de 4.100.907 toneladas de 

alimentos oriundos da agricultura familiar.  

Visando a análise dos dados referentes a execução do PAA no período de 2003 a 

2013, optamos por apresentar uma análise por período de governo, organizada da seguinte 

maneira: 1° governo Lula - 2003 a 2006; 2° governo Lula - 2007 a 2010; e 1° governo Dilma 

- 2011 a 2013. Justifica-se que no caso do governo Dilma, apresentaremos dados apenas 

de 03 anos de governo (2011, 2012 e 2013), ficando de fora o ano de 2014, devido a não 

obtenção da consolidação destes dados a tempo para a inclusão neste documento.  

Com relação aos investimentos de recursos no PAA no período de 2003 a 2013, na 

comparação dos três períodos de governo, percebemos que o investimento maior se deu no 
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segundo governo Lula, chegando a duplicar os valores do primeiro governo. Por sua vez o 

governo Dilma, superou o montante de recursos investidos no PAA no primeiro governo 

Lula, porém apresentou resultado abaixo dos investimentos no segundo governo Lula. 

Por sua vez, o número de agricultores familiares atendidos no período de 2003 a 

2013 nos três períodos de governo apresentou baixa oscilação, sendo que o maior número 

de agricultores está concentrado no segundo governo Lula. E analisando a quantidade de 

pessoas atendidas através da doação de alimentos no período de 2003 a 2013, constata-se 

que o maior número de alimentos doados encontra-se no primeiro governo Dilma, chegando 

até mesmo a superar os dois períodos do governo Lula. 

E com relação a quantidade de alimentos adquiridos no período de 2003 a 2013, 

percebe-se que a maior quantidade adquirida se deu no segundo governo Lula, chegando a 

alcançar quase o dobro da quantidade que foi adquirida no seu primeiro governo.  

Considerando as mudanças ocorridas no ano de 2012 no formato de execução do 

PAA que passou de instrumento convênio para Termo de Adesão, constata-se que 2012 foi 

o ano em que o programa alcançou os melhores resultados em investimentos de recursos 

(R$ 838.460.435,51), em número de agricultores familiares atendidos (185.489), em número 

de pessoas em situação de insegurança alimentar atendidas (20.445.645), e em quantidade 

de alimentos (528.714) adquiridos em toneladas. 

Por outro lado constata-se que o menor volume de recursos investidos no PAA se 

deu em 2003, somando um total de R$ 145.014.750,90, o mesmo ocorreu com o número de 

agricultores atendidos, que chegou a 41.464; e também com a quantidade de alimentos 

adquiridos que foi de 7.800 toneladas.  Por sua vez o menor número de pessoas em 

situação de insegurança alimentar atendidas no programa se deu no ano de 2010 com 

apenas 16.458 pessoas.  

Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas em 10 anos de execução, o PAA 

alcançou avanços significativos na sua institucionalidade jurídica (lei, decreto, resolução), e 

também na normatização e operacionalização de mecanismos de aquisição de alimentos 

dos agricultores familiares em todas as regiões do país que resultou na construção de um 

mercado institucional para a agricultura familiar.   

4. CONTRIBUIÇÃO DO PAA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Apresentaremos a seguir a contribuição do PAA para o desenvolvimento local a partir 

da definição da dimensão econômica, social, ambiental e política do desenvolvimento local 

apresentada por Angelo, Martinelli e Joyal (2011). 
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O desenvolvimento local está relacionado com as transformações da realidade local, 

sejam elas no campo econômico, social, político e ambiental. Desta maneira se faz 

necessário reconhecer que os diversos atores (sociedade civil, organizações não 

governamentais, instituições privadas, e o governo), com representatividade em uma 

determinada localidade tem um papel fundamental de contribuir para o desenvolvimento 

local, sendo, portanto essencial envolvê-los na construção e implementação de ações, 

políticas e projetos que visem a melhoria da qualidade de vida da população local.  

Segundo Angelo, Martinelli e Joyal (2011) as quatros dimensões do desenvolvimento 

local compreende:  

Dimensão econômica - É o conjunto de relações entre pessoas ou empresas que 

comercializa algum tipo de produtos ou serviços propiciando a criação, acumulação 
e distribuição da renda. Dimensão social - É o conjunto de relações entre pessoas 

ou empresas que valoriza as questões sociais como a cultura, o patrimônio local, a 
história, aspectos de infraestrutura, fatores de saneamentos básicos e os direitos 
civis da sociedade local. Dimensão política - É conjunto de diretrizes públicas 

(federal, estadual, municipal ou local) que busca promover a integração dos 
diferentes agentes da sociedade em prol da melhoria dos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos da localidade. Dimensão ambiental - É o conjunto de 

relações entre pessoas ou empresas que considera o comprometimento com o meio 
ambiente e a valorização dos recursos naturais (ANGELO, MARTINELLI, JOYAL, 
2011, p.3). 

Na dimensão econômica a contribuição do PAA pode ser definida como o conjunto 

de relações existentes entre os agricultores familiares e suas organizações (associações e 

cooperativas), que realizam a comercialização de produtos para o governo (Estado, 

Município e CONAB), garantindo ao mesmo tempo geração de renda para os agricultores 

familiares e distribuição de alimentos para a população que se encontra em situação de 

insegurança alimentar.  

E na dimensão social, podemos citar a contribuição do PAA no conjunto de relações 

existentes entre os agricultores familiares e suas organizações sociais, bem como na 

valorização do trabalho coletivo através de associações e cooperativas, no fortalecimento da 

cidadania, no resgate de hábitos alimentares saudáveis, na dinamização econômica da 

produção e na estruturação de sistemas produtivos de base agroecológicas.  

Conforme Angelo, Martinelli e Joyal (2011), é importante considerarmos que o 

contexto social interfere no dinamismo político, econômica, cultural, geográfico e ambiental. 

Neste sentido o PAA vem contribuindo minimamente para discussões locais sobre diversos 

temas de interesses das comunidades rurais, a exemplo da política de crédito, do sistema 

de inspeção dos alimentos, de investimentos em estruturas para processamento dos 

produtos, do sistema de certificação dos produtos da agricultura familiar, e controle social 

das políticas públicas.  
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Por sua vez na dimensão ambiental podemos considerar que a contribuição do PAA 

tem se dado de várias formas, desde a valorização de sistemas produtivos de base 

agroecológica, até mesma a destinação de recursos para aquisição de produtos 

agroecológicos com um valor de 30% a mais que os demais produtos. E ainda, o PAA tem 

estimulado os agricultores a adotarem práticas de produção diferenciadas, priorizando a 

produção de alimentos sem a utilização de agrotóxicos, e ainda a diversificação da produção 

com a valorização de culturas que estavam sendo esquecidas nas comunidades rurais.  

Referindo-nos a dimensão política, ao longo de 10 anos o PAA tem buscado 

promover a integração dos diferentes atores envolvidos em sua execução, que por sua vez 

não está isenta de críticas, principalmente na relação que se dá entre os agricultores 

familiares e as Unidades Executoras, gerando intenso debate sobre a execução do 

programa principalmente no tocante a forma de pagamento dos produtos adquiridos.  

Ainda, concordamos com Schmitt (2005) de que o PAA, por meio de seus diferentes 

mecanismos, tem servido como: 

I - um instrumento de sustentação de preços e garantia de renda aos 
produtores familiares, nas diferentes regiões do País, beneficiando com isso 
não apenas os agricultores familiares diretamente atendidos pelo programa 
mas, também, de forma indireta, milhares de outros produtores que são 
beneficiados pelos efeitos gerados por esse programa no comportamento 
dos diferentes agentes de mercado em nível regional; II - uma ferramenta 
de fortalecimento econômico das associações e cooperativas de 
agricultores familiares e de reforço à sua capacidade de agregar valor ao 
produto final; III -  um estímulo à melhoria da qualidade dos alimentos 
produzidos pela agricultura familiar, que precisam atingir determinados 
padrões para que possam ser adquiridos pelo governo federal; IV- um 
mecanismo de subvenção ao consumo, ao oportunizar o acesso ao 
alimento a milhares de famílias atendidas pelos programas sociais; V- um 
mecanismo de reforço à constituição de circuitos locais de abastecimento e 
de fortalecimento das economias regionais, encurtando distâncias entre a 
produção e a comercialização (SCHMITT, 2005, p. 88). 

Enfim, podemos considerar que o PAA possibilitou a abertura de um mercado 

institucional para os produtos da agricultura familiar, contribuindo desta forma para a 

aceitação destes produtos em outros programas a exemplo do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, que a partir de 2009 foi regulamentado para aquisição de alimentos do 

público da agricultura familiar para a alimentação escolar em todas as regiões do país.  

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao mesmo tempo em que o PAA possibilitou a consolidação de um mercado 

institucional para os produtos da agricultura familiar, possibilitou também um importante 
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canal de abastecimento de alimentos saudáveis para a área de segurança alimentar e 

nutricional.   

Embora existam críticas relacionadas à execução do PAA, podemos considerar que 

o mesmo tem contribuído positivamente para a inclusão dos agricultores familiares no 

mercado institucional, bem como para a garantia de alimentos saudáveis para milhares de 

brasileiros que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.  

Por outro lado alguns desafios estão postos para o PAA, sendo o primeiro deles a 

necessidade de intersetorialidade do programa com as demais políticas públicas 

direcionadas para a agricultura familiar. Embora em sua gênese o PAA tenha se constituído 

como uma política pública que se fundamenta na área da agricultura familiar e da segurança 

alimentar - fato que possibilita a intersetorialidade entre estas duas áreas-, o mesmo não 

garante a intersetorialidade com as demais políticas públicas a exemplo da política de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC Campo), e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. 

Outro desafio posto ao PAA diz respeito à aquisição de alimentos de origem animal e 

vegetal, sendo que em muitos casos o programa não realiza a aquisição de tais produtos 

devido a inexistência do selo de inspeção, o que acarreta em prejuízos financeiros para os 

agricultores familiares que deixam de vender seus produtos, e em variedade de produtos 

ofertados para as entidades socioassistenciais. 

Por fim, espera-se que os recursos investidos na aquisição de alimentos via PAA, 

possam gerar resultados econômicos, sociais, ambientais e políticos satisfatórios para as 

comunidades locais, e que o programa possa se constituir de fato em uma ferramenta 

importante para a promoção do desenvolvimento local.  
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