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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das políticas públicas pode ser compreendido como um ciclo, com três 
etapas principais: formulação, implementação e avaliação. A avaliação é considerada uma 
etapa importante no ciclo das políticas públicas, servindo para subsidiar os formuladores e os 
gestores na tomada de decisão quanto à política, além de contribuir também para melhorar 
a transparência do setor público e auxiliar a prestação de contas das ações desenvolvidas pelo 
governo perante a sociedade (Costa e Castanhar, 2003). É na avaliação que são mensurados 
e analisados os resultados e os efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, 
especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências previstas e não 
previstas (Saravia, 2006). Ao subsidiar a formulação de novas ações e o melhoramento da 
sua implementação, a avaliação realimenta o processo, renovando o ciclo das políticas.

A implantação de sistemas de avaliação tem sido incentivada por organismos interna-
cionais como forma de modernizar a gestão pública nos países em desenvolvimento (Faria, 
2005). No Brasil, porém, ainda não existe uma cultura institucional de avaliação de políticas 
e programas governamentais bem estabelecida no âmbito da administração pública (Garcia, 
2001). As práticas avaliativas ainda são pouco institucionalizadas, sendo comprometidas 
pelas deficiências observadas na implementação dos programas (Serpa, 2014).

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído em 2003, por meio do 
Artigo 19 da Lei no 10.696, com a “finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreen-
dendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de 
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insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos” (Brasil, 2003). É considerado 
um programa estruturante no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN), sendo um instrumento de fomento à produção de alimentos com 
vistas a promover a segurança alimentar da população brasileira, principalmente dos seus 
segmentos mais vulneráveis (Brasil, 2013). 

Ao longo de seus quatorze anos de existência, o PAA tem sido objeto de vários estudos 
e avaliações, em sua maioria estudos de caso, de pequena abrangência geográfica, os quais 
têm apontado vários efeitos positivos do programa e também diversos entraves e problemas 
a serem resolvidos para melhorar o seu processo de execução (Sambuichi et al., 2014). Como 
parte do ciclo de gestão do PAA, foi implantada, pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), órgão responsável por sua gestão, uma rotina de monitoramento para avaliar a 
eficiência na execução do programa, o que tem auxiliado no suporte às decisões relacionadas 
ao aprimoramento da sua operacionalização. Entretanto, foi identificada internamente, 
e reforçada pelos órgãos externos de controle, a necessidade de avançar no processo de 
estruturação do sistema de avaliação do programa, pois este ainda carece de indicadores 
para monitorar os seus resultados efetivos, o que ainda não permitiu a realização de uma 
avaliação mais consistente da sua efetividade e o dimensionamento dos seus reais impactos 
sobre os problemas que motivaram a sua formulação. 

Com vistas a apoiar o MDS no processo de planejamento e monitoramento do novo 
ciclo de implementação do programa, foi iniciado pelo Ipea um estudo com o objetivo de 
realizar uma avaliação mais abrangente do PAA e propor uma carteira de indicadores para 
monitoramento da sua eficácia e efetividade, com foco tanto nos beneficiários-fornecedores 
(agricultores familiares) quanto nos beneficiários-consumidores (pessoas em situação de 
insegurança alimentar e entidades que recebem alimentos).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PLANEJAMENTO METODOLÓGICO 
Os estudos de avaliação de programas podem ter diferentes propósitos, usos e abordagens meto-
dológicas, sendo encontradas diversas classificações desses estudos na literatura (Serpa, 2014).  
A pesquisa aqui delineada tem como propósito subsidiar o aperfeiçoamento do programa estudado. 
Entretanto, ela visa não apenas ao seu uso instrumental, ao servir de base para as tomadas de 
decisão sobre o PAA, mas também conceitual e formativo, ao gerar conhecimento para ampliar 
o debate sobre o tema, além de proporcionar o aprendizado dos tomadores de decisão, os quais 
serão os responsáveis pela consolidação do sistema avaliativo no seu ciclo de gestão.

A fundamentação teórica da abordagem metodológica aqui proposta segue a linha 
de pensamento introduzida por Carol Weiss, que busca “trazer luz” (enlightenment) sobre 
as principais questões relacionadas ao programa em estudo e enfatiza o uso formativo do 
processo avaliativo (Weiss, 1977; 1998). Em consonância com essa abordagem, esta pesquisa 
está sendo conduzida em uma parceria colaborativa entre pesquisadores do Ipea e gestores e 
analistas do MDS e do Ministério da Saúde (MS). Conforme aponta Faria (2005), 

as descobertas da avaliação (e o seu próprio processo de realização) podem alterar a maneira 
como esses técnicos compreendem a natureza, o modo de operação e o impacto do programa 
que implementam. Tal aprendizagem torna-se maximizada quando os técnicos participam mais 
ativamente do processo de avaliação (Faria, 2005).
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Na primeira etapa da pesquisa, está sendo realizada uma análise da teoria do programa 
e elaboração de modelo lógico. Esta análise visa compreender a teoria que serviu de base 
para a formulação do programa (problemas, objetivos, intervenções e resultados e impactos 
esperados) para então propor indicadores para o monitoramento e identificar as questões 
que devem ser objeto de avaliação. A metodologia será baseada nos trabalhos de Cassiolato 
e Gueresi (2015) e Vedung (2017).

Paralelamente a essa primeira etapa, será realizada uma revisão sistemática de literatura 
com o intuito de levantar, sistematizar e sintetizar os estudos já existentes sobre o PAA.  
Essa revisão, além de auxiliar na discussão dos resultados da pesquisa, servirá também para 
identificar as lacunas do conhecimento e poderá ser usada ainda em meta-análises para responder 
a questões específicas. Coleta de dados será feita por busca ativa de trabalhos publicados sobre 
o PAA em diversas bases de dados bibliográficos. Os resultados desses estudos também serão 
tabulados para permitir análises quantitativas dos dados levantados, podendo ainda contribuir 
para o mapeamento de aspectos relevantes na elaboração da teoria do programa e auxiliar na 
definição da carteira de indicadores de monitoramento.

A pesquisa prevê também a consolidação de uma base de dados secundários, que, 
além de servir para a realização de análises quantitativas no âmbito desta pesquisa, possa 
subsidiar o monitoramento e as avaliações futuras do programa. Para isso, serão levanta-
das e compatibilizadas as diversas bases de dados disponíveis, provenientes de pesquisas 
amostrais, censitárias, registros administrativos etc., que possam ser cruzadas com os 
registros de compras realizadas pelo PAA. 

Na última etapa da avaliação, será realizada uma pesquisa de campo para a coleta de 
dados primários quantitativos, por meio de questionários fechados, e qualitativos, com 
a realização de entrevistas semiestruturadas. Quanto ao delineamento amostral, a coleta 
será estratificada, buscando obter resultados significativos que reflitam a realidade dos 
beneficiários produtores e consumidores nas Grandes Regiões brasileiras. Os questionários 
e os roteiros de entrevista serão elaborados após a realização das etapas anteriores, quando 
então será possível definir quais as perguntas importantes que precisam ser respondidas 
com a coleta de dados primários e qual o método de avaliação que poderá ser utilizado 
(semiexperimental ou outro). Os dados qualitativos obtidos servirão para ajudar a qualificar 
e explicar os resultados das análises quantitativas.
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