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Nos últimos anos, milhões de brasileiros deixaram a pobreza e superaram a 
fome e a subalimentação. O Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014, segundo 
relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO)1. De 2002 a 2013, diminuiu em 82% a população de brasileiros em situação 
de subalimentação. A estratégia de combate à fome e à pobreza, que produziu 
esses vigorosos resultados, foi baseada na combinação de várias políticas públicas, 
como a valorização real do salário mínimo, o aumento da cobertura da previdência 
social, o estímulo à geração de empregos e ao aumento do crédito, e a criação e 
expansão do Programa Bolsa Família, que implicou forte aumento da renda dos 
mais pobres. Destaca-se também a implementação de ações de fortalecimento da 
agricultura familiar, reconhecendo seu importante papel na oferta de alimentos para 

1  Relatório disponível em inglês pelo link: http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf.
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o mercado interno e de promoção da segurança alimentar e nutricional. A estratégia 
de combate à pobreza contribuiu igualmente para a superação do quadro de fome 
e para a construção de instrumentos de governança, transparência e participação 
da sociedade, como a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea), em 2003.

A constatação, em 2011, no entanto, foi a de que os avanços sociais da 
última década precisavam ser aprofundados, de modo a alcançar um público que 
permanecia invisível à ação pública. No meio rural, encontrava-se quase metade 
das pessoas extremamente pobres do país, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)2. Nesse sentido, era necessário um olhar acurado sobre 
a institucionalidade e a operacionalização das políticas públicas que produziram os 
avanços consideráveis do período, para chegar àqueles grupos sociais que ainda não 
haviam ultrapassado a condição de vulnerabilidade social ou não haviam acessado as 
oportunidades econômicas para transformar seu cotidiano de vida e trabalho.

Dessa forma, o governo federal lançou, em 2011, o Plano Brasil sem Miséria, 
com o objetivo de aperfeiçoar e aprofundar o melhor da experiência brasileira na área 
social, mas trazendo para o centro da agenda política a extrema pobreza e fazendo desse 
público o elemento aglutinador dos esforços governamentais naquele momento. Isso 
significou a rearticulação das políticas que já chegavam aos pobres, agora com o foco 
mais ajustado; a criação de novas estratégias para chegar a esse público; a definição 
clara de metas de atendimento; e o direcionamento de recursos orçamentários para 
cumprir essas metas. Para o meio rural, foram aperfeiçoadas e articuladas as políticas 
direcionadas à promoção da agricultura familiar e do desenvolvimento rural. Temas 
como segurança alimentar, diversificação das fontes de renda e das estruturas de 
agregação de valor e sustentabilidade ambiental orientaram as ações e programas 
direcionados aos extremamente pobres do meio rural brasileiro.

2  Dados do Censo de 2010 indicaram que apenas 15,6% da população brasileira viviam em área rural, mas 
representavam 47% dos brasileiros que viviam em situação de extrema pobreza.
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Considerada a experiência recente, após três anos e meio de Brasil sem Miséria, 
este artigo pretende refletir sobre como se deu a formulação e a execução da estratégia de 
inclusão produtiva rural, destacando a promoção da segurança alimentar e nutricional, a 
ampliação da estruturação produtiva dos agricultores mais pobres, a redução da pobreza 
e a integração da agricultura familiar aos mercados institucionais. Para tanto, este artigo 
pretende sistematizar os principais elementos conceituais, os arranjos institucionais e 
os fatores instrumentais que conformaram a estratégia, por meio da trajetória recente 
das ações governamentais, tendo como base para tal análise os programas de fomento à 
produção, de acesso à agua e de compras públicas da agricultura familiar.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 2011, o governo federal assumiu o compromisso de erradicar a extrema 
pobreza no Brasil até 2014. Com o aprendizado adquirido entre 2003 e 2010 pelos 
gestores das políticas públicas de enfrentamento da fome e da pobreza e com a 
constatação de que, a despeito de todos os inequívocos avanços daquele período, 
ainda havia cerca de 16 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza no país3, 
foi concebido o Plano Brasil sem Miséria.

Com base em uma abordagem multidimensional de enfrentamento da pobreza 
que considerou diferentes dimensões além da insuficiência de renda4, o Plano buscava 
romper o círculo vicioso da exclusão social ao associar ações de transferência de renda, 
de acesso a serviços públicos e de oportunidades de geração de trabalho e renda. Estes 
viriam a se tornar os três eixos sobre os quais se basearia o Brasil sem Miséria.

3  Segundo o Censo 2010.

4  Foi definida uma linha de extrema pobreza (que à época do lançamento do Plano era de até R$ 70,00 per 
capita), que se tornou valor de referência para identificar os públicos prioritários do Brasil sem Miséria. Para 
mais informações sobre definição da linha, ver o artigo “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do Plano 
Brasil sem Miséria”, neste livro.
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No meio rural, onde vivem 15,6% dos brasileiros, se concentravam 7,6 milhões 

de pessoas em situação de extrema pobreza (Tabela 1), o que significava 47% dos 

extremamente pobres do país (66% na região Nordeste). Além dos eixos de garantia de 

renda e de acesso aos serviços públicos, constituía-se um desafio construir uma estratégia 

de inclusão produtiva rural, buscando a estruturação produtiva das famílias, assegurando 

seu autoconsumo e sua segurança alimentar e apoiando ainda a produção de excedentes, 

que seriam comercializados nos mercados privados ou de compras públicas.

Tabela 1 – Quantidade de pessoas em extrema pobreza no Brasil, 
por região e situação do domicílio (rural ou urbano)

Região

Situação do domicílio

TotalRural Urbano

No pessoas %* No pessoas %* No pessoas %*

Nordeste 5.049.317
52,5

(66,0)
4.560.486

47,5
(53,0)

9.609.803
100,0
(59,0)

Norte 1.499.951
56,4

(20,0)
1.158.501

43,6
(13,0)

2.658.452
100,0
(17,0)

Sudeste 580.908
21,3
(8,0)

2.144.624
78,7

(25,0)
2.725.532

100,0
(17,0)

Sul 278.615
38,9
(4,0)

437.346
61,1
(5,0)

715.961
100,0
(4,0)

Centro-oeste 184.561
33,1
(2,0)

372.888
66,9
(4,0)

557.449
100,0
(3,0)

Brasil 7.593.352
46,7

(100,0)
8.673.845

53,3
(100,0)

16.267.197
100,0

(100,0)

*Os números entre parênteses representam os percentuais em relação aos valores de cada coluna.

Fonte: Censo Demográfico do IBGE (2010).

O atendimento dos mais pobres dos pobres em ações de inclusão produtiva 

rural deve ser compreendido a partir de estratégias mais amplas, decorrentes tanto de 

uma priorização da agenda política de sucessivos governos nos últimos anos quanto 
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de ampliação e reorganização institucional. Essas estratégias podem ser resumidas 
em três processos que, mesmo pautados em matrizes diferenciadas, são correlatos e 
complementares: (i) consolidação da matriz de políticas sociais, com a massificação 
das políticas de combate à pobreza e constituição de uma agenda universal de direitos 
sociais; (ii) construção e institucionalização da agenda de segurança alimentar e 
nutricional como política pública; e (iii) ampliação das políticas de desenvolvimento 
rural e de apoio à agricultura familiar.

A estratégia de inclusão produtiva rural resulta exatamente de desdobramentos 
dos processos mencionados, a partir da mudança de patamar observada em dois 
momentos decisivos no período recente: (a) a definição do tema da fome “como 
uma resposta do Estado brasileiro ao seu papel de fazer cumprir o direito humano à 
alimentação, consolidando-se como uma ‘ideia-força’, prioritária e orientadora das 
políticas sociais no Brasil”5, com o lançamento do Programa Fome Zero, em 2003; 
(b) e a priorização da superação da extrema pobreza na sociedade brasileira, com o 
lançamento do Plano Brasil sem Miséria, em 2011. Nos dois momentos, as políticas 
de fortalecimento da agricultura familiar tiveram importância na definição dos eixos 
estruturantes de atuação do governo.

O apoio à agricultura familiar conforma um conjunto de políticas que vêm 
sendo estruturadas e executadas desde meados dos anos 1990, especialmente 
com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf); desse ponto em diante, o que se observou foi a ampliação vultosa 
do volume de recursos disponibilizados e o fortalecimento dos instrumentos 
clássicos de política agrícola, adaptando-os às condições da agricultura familiar 
(crédito, seguro e apoio à comercialização). Essas políticas são resultado do 
reconhecimento do papel econômico, social, ambiental e promotor da segurança 
alimentar e nutricional que os agricultores familiares têm no contexto brasileiro. 

5  MENEZES; SANTARELLI, 2013.
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As experiências de governo e da sociedade com a construção dessas políticas para 

a agricultura familiar e seus resultados, por sua importância, foram incorporadas à 

agenda de combate à fome do início dos anos 2000 e se traduziram politicamente 

no Programa Fome Zero, a partir de 2003. 

No bojo dessas mudanças, foi iniciada a construção de uma Política Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater) que culminou na expansão 

vigorosa do orçamento destinado à oferta dos serviços de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Ater) e na promulgação da Lei Geral de Ater (Lei nº 12.188/2010), 

o que contribuiu para a reorganização de uma rede de entidades estatais e não 

governamentais, que havia sido desarticulada no início dos anos 1990. A nova 

lei facilitou a oferta dos serviços de Ater ao estabelecer sua execução por meio de 

contratos e não mais de convênios.

Para além dos avanços administrativos, que têm sido fundamentais, essa 

forma de contratação, baseada em uma chamada para seleção pública de entidades 

de Ater, tem permitido a definição prévia de públicos, territórios e metodologias de 

abordagem. Esse é um aspecto relevante para a análise que fazemos neste artigo, uma 

vez que isso favoreceu a formulação de uma estratégia de inclusão produtiva rural na 

principal agenda do atual governo: a Ater é o eixo condutor de uma das etapas da rota 

que articula várias ações e programas, que foram criados ou adaptados para apoiar a 

estruturação produtiva e a inserção, nos mercados, de públicos vulnerabilizados no 

meio rural. 

A estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria vem responder 

ao desafio de alcançar um público, que, a despeito dos avanços sociais vigorosos 

observados nos anos 2000, permanecia excluído da ação pública. Tratou-se de 

aperfeiçoar, articular e inovar nas diversas políticas públicas formuladas na última 

década direcionadas à promoção da segurança alimentar e nutricional, da agricultura 

familiar e do desenvolvimento rural, porém, com foco mais bem definido nos 

agricultores familiares em extrema pobreza, e priorizando também mulheres rurais e 

povos e comunidades tradicionais.
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A partir do diagnóstico elaborado, os formuladores do Brasil sem Miséria 

definiram as seguintes diretrizes estratégicas para o meio rural: (i) garantia do acesso 

às políticas públicas de cidadania e de inclusão produtiva; (ii) atuação direta junto 

às famílias ou comunidades, por meio dos serviços de Ater; (iii) busca da redução 

das desigualdades de gênero, raça, etnia e geração; (iv) territorialização das ações, 

iniciando a atuação onde a pobreza extrema está concentrada; (v) sistema de gestão 

que tem a família como unidade de acompanhamento e avaliação das ações.

Frente a essas diretrizes estratégicas e, dada a abordagem multidimensional da 

pobreza, era necessário definir estratégias diferenciadas, adequadas às necessidades 

dos diferentes públicos e territórios. Ademais, no intuito de coordenar ações de 

diversas naturezas derivadas dos grandes eixos do Brasil sem Miséria, era necessário 

avançar na intersetorialidade, no pacto federativo e no diálogo com organizações 

da sociedade civil.

Um instrumento fundamental nessa perspectiva é o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, criado em 2001 e fortalecido e aprimorado 

nos anos posteriores para ser a principal ferramenta de gestão e implementação de 

políticas sociais voltadas a famílias de baixa renda. Ao permitir a identificação e a 

caracterização socioeconômica daquelas famílias, foi possível planejar a ampliação de 

programas existentes, bem como criar novas ações voltadas ao público extremamente 

pobre. O esforço de localizar e mobilizar famílias em situação de vulnerabilidade ou 

mesmo invisibilidade social também exigiu articular o uso de diferentes bases de 

registros dessas famílias, tendo o Cadastro Único como referência norteadora da 

ação em campo. Ou seja, diferentes agentes públicos e parceiros, responsáveis ou 

habituados a utilizar outras bases, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 

passaram a incorporar os dados do Cadastro Único para identificar o público-alvo da 

estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria.

Desse modo, a identificação do público alvo da estratégia de inclusão produtiva 

rural ocorreu, principalmente, a partir de um cruzamento entre o Cadastro Único e 

a base de dados da DAP, com o propósito de encontrar e caracterizar as famílias em 
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extrema pobreza que, no rural, já reuniam condições mínimas para desenvolverem 
pequenos projetos e estruturarem atividades produtivas. Tal definição implicou 
que outros públicos no rural, como acampados, assentados e assalariados, fossem 
atendidos por estratégias que reuniram outras iniciativas governamentais e da 
sociedade civil, que não são objeto deste artigo.

ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA 
RURAL DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

As ações que compõem a estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem 
Miséria contemplam desde as questões de infraestrutura básica – água e luz – como 
também um conjunto de medidas de apoio à estruturação da produção e de ampliação 
de canais de comercialização, o que pode ser visualizado no diagrama a seguir. Várias 
dessas ações conformavam políticas importantes e, como visto anteriormente, já 
apresentavam resultados consideráveis no fortalecimento da agricultura familiar e 
também na inclusão produtiva dos agricultores mais pobres. No entanto, ainda eram 
necessárias alterações em seu desenho para efetivamente alcançar os mais pobres 
dos pobres. Nesse sentido, a mais importante inovação do Brasil sem Miséria foi a 
articulação entre o acompanhamento técnico, assegurado pelos extensionistas rurais, 
e o repasse de recursos não reembolsáveis para fomentar a estruturação produtiva 
dos agricultores em extrema pobreza. A combinação desses dois instrumentos tem 
permitido produzir mudanças ou melhorias na forma como as famílias geram sua 
renda e produzem seus alimentos, como veremos adiante.
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Diagrama 1 – A rota de inclusão produtiva rural do Plano Brasil sem Miséria

Antes do Brasil 
Sem Miséria

Famílias em extrema 
pobreza com produção 

insuficiente e em situação 
de insegurança alimentar

 ➮ Aumento da produção
 ➮ Segurança alimentar
 ➮ Melhoria da renda familiar

Infraestrutura

Apliação dos canais 
de comercialização

Apoio à produção

Água e Luz Para 
Todos

PAA e 
Compras 

Institucionais

Ater,
Fomento

e Insumos

Escassez hídrica
 e falta de luz

Baixa Produtividade e 
Insegurança Alimentar

Dificuldade de
acesso ao mercado

Fonte: Sesep/MDS.

Trataremos, a seguir, de três das principais ações da estratégia de inclusão 
produtiva rural do Brasil sem Miséria: o acesso à água para produção, o apoio à 
estruturação produtiva e o apoio à comercialização.

Água para produção

O semiárido enfrenta, anualmente, períodos de estiagem, fenômeno natural e 
cíclico da região. A implantação de tecnologias sociais de captação e armazenamento 
de água da chuva, aliadas a outras políticas públicas, tem permitido a convivência 
com o semiárido e transformado a vida das famílias ao assegurar o acesso à água 
para o consumo humano e para a produção de alimentos. As tecnologias sociais 
possibilitam capacidade de estoque a famílias muitas vezes dependentes do 
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atendimento por carros-pipa ou da água de poços ou nascentes. A garantia do acesso 
à água de qualidade e em quantidade suficiente é componente fundamental do 
direito humano à alimentação adequada, consagrado no artigo 6º da Constituição 
Federal e na Lei nº 11.346/2006.

O acesso à água tornou-se uma das prioridades da estratégia de inclusão 
produtiva rural do Plano Brasil sem Miséria. Para tanto, criou-se o Programa Água 
para Todos, com o objetivo de universalizar a água de consumo nas áreas rurais do 
semiárido e avançar na implantação de tecnologias de acesso à água para produção. 
Em 2011, foi estimado com base em informações do Cadastro Único, que seriam 
necessárias mais 750 mil cisternas para atingir a universalização. O Água para Todos 
significou a ampliação das parcerias, das tecnologias e dos recursos envolvidos 
nessa ação6. No caso do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), o financiamento de tecnologias sociais de captação de água da chuva para o 
consumo e para a produção passou a compor o conjunto de iniciativas do Água para 
Todos, por sua experiência anterior bem sucedida7.

Além da ação de água de consumo, foi ampliada a implantação de 
tecnologias sociais de acesso à água para produção, que tem por objetivo 
fomentar e estruturar a produção de famílias rurais em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e pobreza, com prioridade também para o semiárido. 
Com as tecnologias, essas famílias podem aumentar a produção de alimentos, 
seja para o consumo ou para a geração de renda.

6  Até 2010, cerca de 330 mil cisternas de placas de água de consumo haviam sido construídas pelo MDS, em 
parceria com organizações sociais, estados e municípios. Consideradas essas cisternas de placas, acrescidas das 
cisternas de polietileno, em agosto de 2014 foi atingida a marca de 1 milhão de cisternas no semiárido.

7  No decorrer da execução de suas ações, o MDS propôs alterações legais para reconhecer as tecnologias sociais 
como objeto de políticas públicas, adequar as formas de contratação e execução, o que culminou na edição da 
Lei nº 12.873/2013, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa Cisternas, sob responsabilidade do MDS e integrante do Água 
para Todos.
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\As tecnologias sociais de água para produção são uma solução para reserva 
de água para criação de pequenos animais e cultivo de “quintal produtivo”8. São 
tecnologias apropriadas, de fácil utilização, que atendem a uma ou mais famílias, têm 
baixo custo, manutenção simples e alta durabilidade. Tal como na ação de água de 
consumo, associada à implementação da tecnologia vêm processos de capacitação e 
de promoção de intercâmbios da comunidade local de manejo sustentável da água. 

Com o Plano Brasil sem Miséria, as ações de tecnologias sociais de água 
para produção ganharam escala e passaram a ser implementadas no contexto de 
construção de uma estratégia de inclusão produtiva no meio rural. Prova disso é 
que em 2011, ano de início do Plano, o orçamento da ação foi ampliado de R$ 22,5 
milhões para R$ 220,0 milhões, cerca de 10 vezes o valor até então destinado ao 
apoio de tais tecnologias. Com o Plano Plurianual 2012-2015, e diante das metas do 
Brasil sem Miséria e do Água para Todos, o orçamento anual da ação foi a R$ 440 
milhões, o que corresponde ao dobro daquele destinado à ação em 2011. Ou seja, 
em relação a 2010, o orçamento para investimentos em infraestrutura hídrica para 
agricultores de baixa renda foi praticamente multiplicado por vinte. 

Apoio à estruturação produtiva

Para apoiar a estruturação da produção da agricultura familiar em extrema 
pobreza, a iniciativa foi combinar o fortalecimento de instrumentos já existentes, 
como o serviço de Ater, ao estabelecimento de instrumentos inovadores, como a 

8  Quintal produtivo, no âmbito do Programa Cisternas, é o sistema familiar de produção de alimentos composto 
por hortas, pomares ou pequenos criadores, implantado nos arredores da moradia e mantido pela água 
disponibilizada por uma tecnologia social de captação de água de chuva para garantir a segurança alimentar da 
família. A implementação do quintal produtivo é acompanhada de um processo formativo que valoriza a gestão 
eficaz da água, a diversificação produtiva, a agroecologia e a convivência com o bioma, demandando geralmente 
o protagonismo das mulheres.



O BRASIL SEM MISÉRIA

12

disponibilização de recursos não reembolsáveis no valor de R$ 2.400 por família, 
pagos em parcelas condicionadas ao emprego em projeto produtivo familiar. A 
transferência dos recursos é feita diretamente às famílias por meio do cartão do Bolsa 
Família, não implicando novas estruturas de pagamento e custos administrativos, e 
privilegiando a utilização de um instrumento de amplo conhecimento das famílias 
beneficiárias. Por utilizar essa estrutura, a ação privilegia o atendimento de mulheres 
rurais, pois o cartão do Bolsa Família é emitido preferencialmente no nome da 
mulher, indicada como responsável familiar.

Da combinação desses fatores surgiu, em 2011, o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, que é executado conjuntamente pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). O Programa de Fomento é destinado a agricultores familiares e demais 
beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326/2006, vivam em situação de extrema 
pobreza, e estejam inscritos no Cadastro Único. O desenho operacional, ao articular a 
ação de Ater aos recursos não reembolsáveis, de forma indissociável e complementar, 
busca produzir as condições adequadas à estruturação de uma atividade produtiva por 
parte dos beneficiários; nesse sentido, os técnicos de Ater acompanham as famílias 
tendo em vista um cronograma previamente definido em contrato. O caráter inovador 
do Programa baseia-se no fato de que seu arranjo tem por pretensão chegar às famílias de 
agricultores mais vulneráveis – os “invisíveis” nos relatos de agentes de Ater. Ao apoiar 
a estruturação produtiva das famílias, busca-se a promoção de sua segurança alimentar e 
a geração de renda, por meio da comercialização de excedentes.

As entidades de Ater foram contratadas pelo MDA por meio de editais 
de chamada pública, inclusive para o atendimento de quilombolas, indígenas 
e pescadores artesanais. A Ater também é articulada por meio de acordos de 
cooperação, nesses casos envolvendo os dois ministérios e os governos estaduais. 
Tendo iniciado o atendimento dos beneficiários no final de 2011, até outubro de 
2014 o Programa já assegurou o repasse dos recursos não reembolsáveis a pouco mais 
de 123 mil famílias, majoritariamente no Nordeste.
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Em 2013, o Programa de Fomento foi ampliado para compor as medidas 
para a recuperação da capacidade produtiva das famílias afetadas pela estiagem 
prolongada no semiárido9. Foi definido um valor de repasse maior, de R$ 3.000, 
para os agricultores que já possuíssem tecnologia de água para produção, que 
ficou conhecido como “Fomento Semiárido”, e o escopo do público foi alterado, 
tornando potencialmente elegíveis tanto os extremamente pobres como os 
pobres. Essas mudanças ampliaram os esforços para a convergência das ações de 
fomento e de água para produção para promover a convivência com o semiárido 
no contexto do combate à pobreza. Articular essas ações é uma tarefa complexa, 
cujos desafios se vão apresentando gradualmente.

Por tratar-se de um programa novo, a avaliação dos resultados do Programa 
de Fomento encontra-se em curso, para identificar se houve melhoras efetivas junto 
às famílias beneficiárias, no que se refere (a) à estruturação produtiva, (b) à geração 
de renda e (c) à promoção da segurança alimentar e nutricional. As avaliações 
permitirão sistematizar os resultados alcançados e avaliar as possibilidades e os 
limites de sua manutenção no médio e longo prazo.

Alguns resultados, entretanto, já são palpáveis. Baseados nas viagens de 
monitoramento realizadas pela equipe do Programa e também nos relatos feitos pelas 
entidades de Ater, sabemos que o desenvolvimento dos projetos tem proporcionado 
aumento da produção de alimentos, da renda e do patrimônio das famílias, bem 
como a elevação de sua autoestima e um reencontro com a identidade de agricultor.

9  A região enfrenta a pior estiagem dos últimos 50 anos, o que implicou um conjunto de medidas estruturantes 
e emergenciais para a região por parte do governo federal, incluindo a aceleração na execução das tecnologias 
sociais de acesso à água, o pagamento da Bolsa Estiagem, a ampliação do Garantia Safra, operações carro-pipa e 
venda de milho a preços subsidiados.
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Acesso a mercados: o papel das compras públicas

As compras públicas usam o poder de compra do Estado para apoiar as 
famílias de agricultores, fortalecendo e ampliando circuitos de comercialização. 
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, no âmbito 
da estratégia Fome Zero, é uma das principais ações de compras públicas de 
alimentos produzidos pela agricultura familiar e tem um retrospecto de êxito em 
seus 11 anos de existência. 

Desde o início, mostrou-se inovador ao propiciar, ao mesmo tempo, o 
fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do acesso à alimentação das 
populações em insegurança alimentar atendidas pela rede socioassistencial numa 
lógica de “ganha-ganha”. Mais do que isso, o PAA contribuiu para dinamizar as 
economias rurais de milhares de municípios, apoiando canais de comercialização e 
reforçando estruturas locais de abastecimento alimentar. O Nordeste foi a principal 
região fornecedora e beneficiária do Programa. 

Ao contribuir para o aumento de variedade dos alimentos produzidos nas 
unidades familiares – de agricultores, assentados, extrativistas, indígenas, quilombolas 
e pescadores artesanais – e para a valorização da cultura alimentar local, o Programa 
estimulou a alimentação adequada, com alimentos frescos e mais saudáveis.

O PAA também demonstrou possuir um papel “pedagógico”, uma vez que 
ajudou a preparar os agricultores familiares para o mercado privado, desde o nível 
local até o internacional. Houve aprendizagem em relação ao planejamento da 
produção, da regularidade de fornecimento, de formalização, de qualidade, de preços, 
entre outros aspectos. Também estimulou o associativismo na comercialização dos 
produtos, dando maior robustez à organização econômica da agricultura familiar.

Outra grande inovação no campo das compras públicas proporcionada pelo 
PAA foi a inclusão da obrigatoriedade de um percentual de compras da agricultura 
familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A 
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iniciativa abriu um novo mercado para os produtores e mais uma possibilidade de 
qualificar os produtos que abastecem as escolas da rede pública de ensino.

Em seus mais de dez anos de atuação, o PAA exibe grandes números: de 2003 
a 2013, foram aplicados mais de R$ 5 bilhões em compras da agricultura familiar e 
adquiridas cerca de quatro milhões de toneladas de alimentos. A lista de produtos 
adquiridos chega a mais de três mil itens, especialmente leite e derivados (26%), 
hortaliças (19%) e frutas (14%), seguidos de feijão, arroz, cereais, castanhas, 
mandioca, carnes, pescados, ovos, sucos e polpas de frutas, entre outros10. 

A experiência bem-sucedida do PAA alcançou reconhecimento internacional 
como modelo de compra pública, sendo difundida, por meio de cooperação, em 
diversos países da África e da América Latina. 

Desde 2011, o PAA vem sendo aprimorado e simplificado11. A principal mudança 
foi na execução da sua mais importante modalidade12, a “Doação Simultânea”, mediante 
celebração de termo de adesão com estados e municípios13 – dispensadas a celebração 
de convênio e a necessidade de aporte de contrapartida financeira por parte do parceiro 
executor. Junto a esse novo instrumento, também foi executado o pagamento direto aos 
beneficiários fornecedores do Programa (os agricultores familiares) por meio de cartão 
bancário. A execução do PAA passou a acontecer em sistema informatizado próprio, 
tornando-se mais segura e transparente. Com o termo de adesão, o MDS conseguiu 
sugerir aos parceiros metas de públicos prioritários, de participação de mulheres no PAA 
e outras metas específicas, como a de produção orgânica, de forma a estimular os gestores 
do programa a inserirem produtores orgânicos e agroecológicos entre os prioritários.

10  Referência: período 2011-2013.

11  Lei nº 12.512/2011 e Decreto nº 7.775/2012.

12  Para mais informações sobre as demais modalidades do PAA, consulte http://www.mds.gov.br. 

13  A adesão consiste na assinatura de documento que estabelece os compromissos entre o MDS e as Unidades 
Executoras para implantação do PAA; com vigência de cinco anos, prorrogável por igual período, ainda não 
envolve a pactuação dos valores e metas, apenas compromissos.
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Além das mudanças na execução, o PAA passou a contar com um Comitê 

Consultivo que inclui, além dos gestores públicos, representações das organizações 

da agricultura familiar.

Outra importante inovação do Programa foi a criação, em 2012, da modalidade 

“Compra Institucional”, que trouxe novas perspectivas de mercado para a agricultura 

familiar ao permitir que órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios utilizem recursos próprios para a aquisição de forma simplificada, com 

dispensa de licitação, de produtos da agricultura familiar, com vistas ao atendimento 

da demanda de alimentos em seu âmbito. Assim, universidades federais, as três 

Forças Armadas, hospitais públicos e presídios são exemplos de órgãos que podem 

operar por essa modalidade.

A difusão dessa modalidade, o aperfeiçoamento dos mecanismos para sua 

adoção e a necessidade de qualificar o atendimento das demandas de alimentos 

dos órgãos do governo constituem os próximos passos para a consolidação do 

abastecimento do mercado institucional com produtos de qualidade ofertados pela 

agricultura familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da estratégia de inclusão produtiva rural do Plano Brasil sem 

Miséria mostrou ser possível chegar aos mais pobres dos pobres, os invisíveis de nossa 

sociedade no meio rural. Para essas pessoas as políticas públicas não chegavam, ou, 

se chegavam, não logravam retirá-las de sua condição de extrema pobreza por uma 

série de razões, entre elas, um desenho de política tradicionalmente insuficiente para 

alcançar públicos mais vulneráveis.

A trajetória das políticas públicas de combate à fome e à pobreza é de evolução 

acentuada no período recente, com evidente aprimoramento de seu desenho e de 

sua execução e um substancioso aumento dos recursos orçamentários disponíveis. 
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Essa trajetória resulta do reconhecimento e da priorização dos temas relativos à 

segurança alimentar e nutricional e ao fortalecimento da agricultura familiar na 

agenda política de sucessivos governos, e está refletida em um arcabouço legal que 

sustenta os desdobramentos institucionais e orçamentários.

A estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria se inscreve 

como mais uma etapa da trajetória mencionada. As principais ações que fazem parte 

dessa estratégia – acesso à água, apoio à estruturação produtiva e à comercialização 

– passaram por adaptações e rearranjos; outras tiveram seus recursos ampliados e 

firmaram novas parcerias, e mesmo alguns instrumentos foram criados na perspectiva 

de focalizar o público da extrema pobreza. Milhões de pessoas no semiárido acessaram 

água para consumo; uma parcela dessas está também tendo acesso à água para 

produção de alimentos, por meio de tecnologias sociais de captação e armazenamento 

de água da chuva; milhares de famílias em situação de extrema pobreza puderam 

estruturar suas atividades produtivas ao receberem acompanhamento técnico e 

recursos financeiros para investimento; e foi ampliada a participação dos mais 

pobres no PAA, chegando a cerca de 50% o número de agricultores fornecedores 

do Programa que estão no Cadastro Único. Mais que isso, a estratégia de inclusão 

produtiva rural tem sido bem sucedida em promover oportunidades para as famílias 

atendidas, despertar suas capacidades e elevar sua autoestima.

A despeito dos bons resultados alcançados, ficaram evidentes os desafios a 

enfrentar, no que se insinuam serem os próximos passos dessa estratégia. A ampliação 

da articulação de programas e ações é o principal desafio. Considerando que o Estado 

brasileiro já conta com um arco de instrumentos que promovem a inclusão produtiva 

no meio rural, que, no entanto, têm instâncias próprias de tomada de decisão e 

de focalização e/ou territorialização, é preciso constituir arranjos institucionais que 

avancem na convergência desses instrumentos. Para tanto, sugerimos considerar 

nessa construção o Programa Garantia-Safra, o microcrédito do Pronaf, o apoio 

à organização econômica, além dos já mencionados acesso à água, estruturação 

produtiva e compras públicas. É imperativo avançar na necessária convergência das 
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ações e programas de inclusão produtiva rural – com a Ater como eixo condutor, o 
que, talvez, signifique mais que aprimorar o trabalho intersetorial. Para conseguir 
dar maiores saltos e alcançar resultados ainda mais efetivos, precisamos avançar, 
também, na gestão dos instrumentos disponíveis e na integração de bases de dados e 
registros administrativos, tendo o Cadastro Único como uma referência.

Uma medida efetiva na direção da convergência foi a criação do Fomento 
Semiárido, em 2013, em resposta ao desafio de recuperar a capacidade produtiva de 
agricultores familiares em situação de pobreza que vivem no semiárido brasileiro e 
que foram duramente afetados pelos impactos da estiagem prolongada.

Outro desafio que se impõe é a ampliação do atendimento a povos indígenas, 
comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Os esforços no 
sentido de adequar os instrumentos de políticas públicas devem ser ampliados e inovações 
devem ser buscadas tendo-se em conta as especificidades linguísticas e culturais.
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