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RESUMO 
Este artigo avaliou o modelo lógico do PAA Leite traçado na Resolução 
nº 37/2009, examinando a racionalidade da conexão entre as atividades 
propostas e os objetivos de auxiliar no combate à fome e a desnutrição 
em indivíduos em situação de vulnerabilidade e contribuir para o 
fortalecimento da agricultura familiar.  Constatou-se que o Programa 
articula consumidores em situação de insegurança alimentar com 
produtores da agricultura familiar por meio da distribuição de leite 
destes para aqueles em locais definidos e gerenciados por Prefeituras e 
contratados pelos órgãos estaduais que conveniam com o Governo 
Federal que monitora as etapas por meio do Grupo Gestor do Programa.  
Portanto, o Modelo Lógico do PAA Leite é composto de todos os 
elementos – insumos, processos, produtos, resultados e impactos – e 
esses estão interligados de modo a produzir os resultados esperados 
tanto na alimentação e nutrição dos beneficiários consumidores como 
na cadeia produtiva de leite das localidades. 
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Thisarticle evaluated the logical model of PAA Leite outlined in 
Resolution nº 37/2009, examining the rationality of the connection 
between the proposed activities and the objectives of helping to combat 
hunger and malnutrition in vulnerable individuals and to contribute to 
the strengthening of the family farming. It was found that the Program 
links consumers in a situation of food insecurity with family farming 
producers through the distribution of milk from these to those in 
defined locations managed by City Halls and contracted by state 
agencies that have an agreement with the Federal Government that 
monitors the steps by through the Program Management Group. 
Therefore, the Logical Model of PAA Leite is composed of all the 
elements – inputs, processes, products, results and impacts – and these 
are interconnected in order to produce the expected results both in the 
food and nutrition of consumer beneficiaries and in the milk production 
chain. of localities. 

 
Keywords: Food Acquisition Program. PAA Milk. Design Assessment. 

Public Policy Assessment. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo avalia o desenho do Programa de Incentivo à Produção e Consumo de Leite 

– PAA Leite, uma das modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo 

artigo 19 da Lei 10.696, de 2 de julho de 2003. Inserido a princípio no leque de opções de 

aquisição de alimentos facultadas pelo Grupo Gestor do PAA, o PAA-Leite tornou-se uma 

modalidade a partir do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, como parte do incentivo à 

produção de produtos agropecuários originários da agricultura familiar bem como ao consumo 

destes por pessoas em situação de insegurança alimentar para o qual se voltava o Programa 

(BRASIL, 2012). 

Sua execução foi regulamentada pelas seguintes Resoluções do Grupo Gestor: 

Resolução nº 37, de 9 de novembro de 2009; Resolução nº 61, de 23 de outubro de 2013; 

Resolução nº 66, de 27 de junho de 2014 e, por último, a Resolução nº 82, de 1º de julho de 

2020. Avalia-se seu primeiro modelo lógico, isto é, aquele traçado na Resolução nº 37 de 2009, 

examinando a racionalidade da “conexão entre as atividades propostas através da política e os 

objetivos que se pretende atingir” o que significa traçar “o passo a passo estruturado” para 

fazer com que “recursos e atividades [gerem] produtos, resultados e seus respectivos impactos” 

(BRASIL, 2018a, p. 95).  

Para isso, toma por base os guias de avaliação ex-ante e ex-post elaborados pelo 

Governo Federal (BRASIL, 2018a; 2018b) e a legislação instituidora, em particular a Lei 10.696, 
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de 2 de julho de 2003, o Decreto nº 6.959, de 15 de setembro de 2009 e a Resolução do Grupo 

Gestor do PAA nº 37, de 9 de novembro de 2009. A partir deles, traçam-se suas etapas − 

insumos, atividades, produtos, resultados e impactos − e “verifica-se sua consistência e lógica, 

ou coerência interna, tendo em vista identificar seus erros ou falhas no desenho e propor 

mudanças a fim de superá-los” (BRASIL, 2018b, p. 121).  

A avaliação do primeiro desenho do PAA-Leite, aquele vigente entre a Resolução nº 37, 

de 9 de novembro de 2009 e a Resolução nº 61, de 23 de outubro de 2013, consiste num 

exercício acadêmico, em que se tem, a um só tempo, aproximações com o processo de 

formulação de uma política pública, e se verifica a consistência lógica do que se pretendia fazer 

para a superação da fome e da desnutrição.  

Com isso, talvez, se identifique as razões das constantes alterações do Programa, como 

o demonstram as sucessivas mudanças na legislação: a Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, que 

criou o PAA, foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, o Decreto nº 6.959, de 

15 de setembro de 2009, pelo Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012 e as resoluções do Grupo 

Gestor nº 37, de 9 de novembro de 2009,pela Resolução nº 61, de 23 de outubro de 2013, pela 

nº 66, de 27 de junho de 2014 e pela nº 82, de 1º de julho de 2020. 

O texto está estruturado em cinco seções, sendo a primeira essa introdução. A segunda 

trata das ações de combate à fome e à desnutrição desenvolvidas no Brasil de 1940 a 2003. Na 

terceira, delineia-se o PAA-Leite em seus elementos básicos: instituição, desenho e modelo 

lógico. Na quarta, avalia-se o modelo lógico, verificando seus componentes e as conexões entre 

resultados estabelecidos e os impactos esperados. Na quinta, a conclusão, faz uma síntese da 

avaliação aqui realizada e identificam-se a relação do convenente com os beneficiários do PAA-

Leite. 

 

2 AÇÕES DE COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO ENTRE 1940 E 2003 

 

As primeiras ações federais relativas à melhoria nutricional remontam à década de 1940, 

quando o médico Josué de Castro idealizou e coordenou o Serviço de Alimentação de 

Previdência Social (SAPS). O objetivo era “melhorar a alimentação do trabalhador e, 

consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade de trabalho, mediante a progressiva 

nacionalização dos seus hábitos alimentares” (BRASIL, 1940 apud PELIANO, 2010, p. 28)   
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Essa ação, contudo, limitava-se ao atendimento daqueles cobertos pela previdência 

social, isto é, os trabalhadores com carteira assinada que, no contexto da “cidadania regulada5”, 

eram os destinatários dos benefícios da proteção social. Os demais trabalhadores, os mais 

pobres, desempregados ou subempregados, ficavam desassistidos ou contavam com as 

reduzidas ações dos governos estaduais e/ou municipais. 

O SAPS, conforme Peliano (2010, p. 28), deu origem a muitos dos programas de 

assistência alimentar tais como: 

 

a) a criação de restaurantes populares; b) o fornecimento de uma refeição matinal 

para os filhos dos trabalhadores (embrião da merenda escolar); c) um auxílio alimentar 

durante o período de trinta dias ao trabalhador enfermo ou desocupado 

(transformado em auxílio-doença); d) a criação de postos de subsistência para venda, 

a preços de custo, de alguns gêneros de primeira necessidade; e) o serviço de visitação 

domiciliar junto à residência dos trabalhadores; e f) os cursos para visitadores e 

auxiliares técnicos de alimentação. 

 

O declínio do SAPS a partir de 1945 foi compensado com a criação da Comissão Nacional 

de Alimentação (CNA) vinculada inicialmente ao Conselho Federal de Comércio Exterior e, 

depois, em 1949, ao Ministério da Educação e Saúde. A CNA tinha como objetivo “estudar e 

propor normas para uma política nacional de alimentação” (BRASIL, 2007, p. 36) e resultou dos 

seus esforços programas ainda vigentes na agenda nutricional do país, tais como a iodação do 

sal de cozinha (1953) e a merenda escolar (1956). 

Essas duas iniciativas foram extintas pelo governo militar, a SAPS em 1967 e a CNA em 

1972, sendo suas ações assumidas pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), 

criado em 1972 como uma das autarquias vinculadas ao Ministério da Saúde. São iniciativas do 

Instituto: O I Pronan – Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, criado em 1973 e extinto 

em 1974 em meio a denúncias de irregularidades, e o II Pronan – Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição, lançado em fevereiro de 1976, por meio do Decreto n° 77.116, de 6 de 

fevereiro de 1976. 

 
5Termo usado por Wanderley Guilherme dos Santos para designar a cidadania em que são cidadãos todos aqueles 
membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas 
em lei (SANTOS, 1994, p. 68). 
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O II Pronan, diferentemente do seu antecessor que se voltava para a suplementação 

alimentar dos grupos sociais de baixa renda e alta vulnerabilidade biológica e social (grávidas, 

nutrizes e crianças), enfatizava alimentos básicos e, fiel ao ideário de articular produção, 

distribuição e hábitos de consumo, apontava “a necessidade de apoiar os pequenos produtores 

rurais, com vistas à elevação da renda do setor agrícola e o aumento da produtividade da 

agricultura familiar” (SILVA, 2014, p. 19). 

Isso o faz ser considerado, conforme Peliano (2010 apud SILVA, 2014), um marco na 

Política de Alimentação e Nutrição do país, sendo uma de suas ações mais notórias, dada sua 

vigência até os dias de hoje, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que “permite às 

empresas realizarem programas de alimentação de seus trabalhadores e deduzirem o dobro 

dos gastos efetuados no lucro tributável, para fins de Imposto de Renda de Pessoas Jurídica 

(IRPJ)” (SILVA, 2014, p.20). 

Outras ações, no entanto, não lograram êxito, apesar das tentativas do INAN de 

“associar a distribuição de alimentos com o apoio a agricultura familiar" (SILVA, 2014, p. 21), 

restando o mérito de ter evidenciado a necessidade de estratégias diferenciadas para o 

enfrentamento da problemática da fome e da desnutrição no país. 

Com efeito, o tema passa a figurar na pauta dos movimentos sociais pelo retorno a 

democracia, constituindo-se objeto de ação do chamado Governo da Nova República por meio 

do Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes (PNLCC), conhecido como Programa do 

Leite e com a incorporação paulatina do debate internacional por meio, especialmente, do 

conceito de “segurança nutricional”. 

Esse viria a ser o eixo do Plano de Combate à Fome e à Miséria (PCFM) elaborado pelo 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar, criado em 1993, no Governo Itamar Franco. O Plano 

articulava os três níveis de governo e a sociedade civil, objetivando estabelecer, ao mesmo 

tempo, ações emergenciais de combate à fome e de integração entre as políticas agrícolas e de 

reforma agrária.  

A iniciativa não apenas redesenharia a estratégia governamental de atuação no 

combate à fome e a desnutrição como possibilitaria o retorno do Programa de distribuição do 

leite, inclusive com elevação do aporte de recursos, além do “fornecimento de estoques de 

alimentos do governo para mais de 2 milhões de famílias atingidas pela seca" (SILVA, 2014, p. 

25). Porém, o governo seguinte, o Governo Fernando Henrique Cardoso, não lhe deu 
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continuidade, ficando suas intervenções subsumidas em meio às estratégias de combate à 

inflação, sem, contudo, retirar a temática de segurança alimentar da agenda pública. 

Por certo, os debates nos anos de 1980 e 1990, “serviram [...] como embriões para os 

avanços alcançados nos anos posteriores” (SILVA, 2014, p. 31), constituindo o cerne do 

Programa Fome Zero, instituído em 2003. Esse, ao lado de alterações institucionais, dentre as 

quais se destaca a recriação do CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, extinto no Governo Fernando Henrique Cardoso, representava o amplo leque de 

ações governamentais para assegurar a segurança alimentar e nutricional no país, 

especialmente, na região Nordeste, onde, conforme o IBGE (2006), grande parte da população, 

principalmente, a residente em áreas rurais e as crianças, encontrava-se abaixo do peso. 

Dentre os programas criados em 2003, destaca-se o Programa de Aquisição de 

Alimentos, o PAA, instituído pela Lei 10.696, de 02 de julho de 2003, regulamentado pelo 

Decreto n°. 5.873, de 15 de agosto de 2006. Sua finalidade inicial era, consoante o art. 19 que 

o instituía, “incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de 

produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de 

estoques estratégicos”.  

Para isso, conforme o art. 5 do Decreto nº 6.959, de 15 de setembro de 2009, era 

executado por meio das seguintes modalidades: 

 

I - Aquisição de alimentos para atendimento da alimentação escolar;  
II - Compra direta da agricultura familiar para distribuição de alimentos ou formação 
de estoque público;  
III - Apoio à formação de estoque pela agricultura familiar;  
IV - Compra da agricultura familiar com doação simultânea;  
V - Compra direta local da agricultura familiar com doação simultânea;  
VI - Incentivo à produção e ao consumo do leite (BRASIL, 2009a) 
 

A modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite é detalhada a seguir.  

 

3 PAA-LEITE: INSTITUIÇÃO E DESENHO 

 

A modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite foi regulamentada pela 

Resolução nº 37 de 9 de novembro de 2009 e, consoante seu art. 1º, tinha como objetivos: 
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I - Contribuir para o combate à fome e à desnutrição de cidadãos que estejam em 
situação de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e 
nutricional através da distribuição gratuita de leite; 
II - Fortalecer o setor produtivo local e a agricultura familiar, garantindo a compra do 
leite dos agricultores familiares, a preços mais justos e fortalecendo a cadeia 
produtiva. (BRASIL, 2009b). 

 

O Programa, como as demais modalidades, circunscrevia-se num valor máximo por 

agricultor familiar, no caso do leite, R$ 4.000,00 (quatro mil reais por semestre), o equivalente 

a 8,6 salários mínimos vigentes no momento6, e, como designava na Resolução, tinha como 

destinatário de suas ações: 

 

• beneficiários consumidores – gestantes, crianças de 2 a 7 anos de idade, nutrizes e 

pessoas com 60 anos ou mais com renda mensal per capita de meio salário mínimo, 
“cadastradas no programa para o recebimento diário de leite” (BRASIL, 2009b, p,89); 
• beneficiários produtores – agricultores familiares inscritos no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, incluídos nas categorias "A", "A/C", 
"B”, que possuíssem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), vacinassem o gado, e que 
produzissem até 150 litros de leite ao dia. (BRASIL, 2009b). 

 

Desse modo, satisfazia as necessidades de consumo e de venda de uma parcela 

vulnerável da população, estabelecendo uma ponte entre quem produz e quem precisa do 

consumo. Para isso, coloca em ação entidades produtoras – associações ou cooperativas de 

produtores; “Estados, órgãos, ou entidades da administração pública estadual, direta ou 

indireta que formalizem convênios junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome - MDS para operacionalização do [...] PAA-Leite” (BRASIL, 2009b, p,89). 

O benefício recebido pelos consumidores era um litro de leite por dia, podendo chegar 

a 2 litros, no caso de haver mais de um membro familiar cadastrado no Programa, totalizando 

com isso 14 litros de leite por semana (BRASIL, 2014). Já o benefício recebido pelos produtores 

referia-se ao valor monetário da compra dos leites. Para isso, era preciso que as unidades da 

federação em que residiam aderissem ao Programa por meio de convênio, comprometendo-

se: a contratar as usinas e laticínios para fornecer o leite; a monitorar a qualidade do leite 

mediante testes realizados nos pontos de distribuição e nos laboratórios; a enviar relatórios 

mensais à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN sobre o 

andamento e a avaliação do Programa (BRASIL, 2009). As usinas e laticínios contratados eram 

 
6 Conforme a Medida Provisória nº 456, de 2009, o salário mínimo era de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e 
cinco reais). 
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encarregados do transporte e armazenamento do leite nos locais indicado pelas prefeituras 

(BRASIL, 2009).  Essas eram responsáveis pelo cadastro dos beneficiários, pela escolha do local 

de distribuição do leite e do agente responsável pelo Programa e pelo encaminhamento da 

lista de beneficiários cadastrados e selecionados aos conselhos de controle (BRASIL, 2009). 

Os recursos para o custeio do Programa provinham do então Ministério de 

Desenvolvimento social (MDS), no caso das modalidades compra com doação simultânea e 

incentivos à Produção e Consumo de Leite (MIELITZ, 2014). 

 Desse modo, a execução do Programa dependia de recursos do governo federal e da 

celebração de “convênios firmados entre a unidade gestora e a Conab, os estados, o Distrito 

Federal e/ou os municípios” (PERIN et.al. 2021, p. 21). 

O controle social do PAA Leite era realizado pelo Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional, ou, na sua falta pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável ou Conselho Municipal de Assistência Social (BRASIL, 2009).  

Os desdobramentos necessários à intervenção são explicitados bem como os nexos 

entre as distintas etapas são expostos e avaliados a seguir. 

 

4 MODELO LÓGICO DO PAA LEITE: DESENHO E AVALIAÇÃO 

 

O modelo lógico apresentado a seguir foi construído a partir da leitura da legislação e, 

principalmente, da Resolução nº 37, de 9 de novembro de 2009, e estudos das políticas de 

combate à fome e à desnutrição, uma vez que não foram encontrados registros públicos a 

respeito da criação do modelo lógico quando da formulação da política.  

Os objetivos do Programa denotam que a hipótese principal que orienta esse modelo é 

que há gêneros alimentícios disponíveis, no caso leite, que não são adquiridos por um 

segmento de consumidores por falta de renda, por isso, como consta no site da Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania (BRASIL, s.d.), “o Programa 

compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina 

às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional [...]”. 

Desse modo, combate à fome e à desnutrição e auxilia financeiramente a agricultura 

familiar. O passo a passo para que esses objetivos sejam transformados em produtos, os 

produtos conduzam a resultados e esses resultados, a médio e longo prazo, se consolidem em 
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impactos compõe-se pelo encadeamento entre insumos, processos, produtos, resultados e 

impactos. O fluxo desse encadeamento é exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Modelo lógico do PAA-Leite 

Insumos Processos Produtos Resultados Impactos 

Recursos financeiros 
do Governo Federal 

Cadastramentos 
dos beneficiários 

consumidores 

Leite 

Melhoria do 
padrão alimentar 

e nutricional 

Aumento da 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 

Recursos humanos e 
tecnológicos (ex. 

agentes responsáveis 
pela distribuição de 

atribuição dos 
Municípios, freezers e 

transportes de 
atribuição das 

entidades contratadas) 

 
Cadastramento 

dos beneficiários 
produtores 

 

Inclusão do 
pequeno 

produtor rural 

Melhoria das 
condições de vida 
dos beneficiários 

Repasses de 
recursos aos 
municípios 

Contrato firmado 
com produtores 

familiares, 
organizações e 

associações 
formalmente 

constituídas, usinas 
ou laticínios 

Distribuição do 
Leite nos pontos 
de distribuição. 

Convênio com União e 
o MDS (Instalação de 

tanques de 
resfriamento) 

Monitoramento 
da qualidade do 

Leite 

Redução da 
Insegurança 

Alimentar 

Impacto na 
economia local 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de informações obtidas na Resolução nº 37 de 9 de novembro de 2009, 
BRASIL (2009) 

 

Para cada uma das etapas, foram definidos os indicadores apresentados na Tabela 2  

 

Tabela 2 – Indicadores segundo as etapas do Modelo Lógico 

Etapas do Modelo 
Lógico 

Caracterização da etapa Indicadores 

Insumos 

Recursos provenientes do Governo Federal 
tencionando atingir os objetivos descritos na 

política 
Compra de Leite dos fornecedores 

Gastos orçamentários do Governo 
Federal no Programa 

Quantidade de Leite adquirido 

Processos Entrega do Leite nos pontos de distribuição Quantidade de Leite distribuído  

Produtos Distribuição do Leite 
Testes e monitoramento da 

qualidade do Produto 

Resultados 
Redução da insegurança alimentar 

Melhoria do Padrão Alimentar 

Índice de desnutrição 
Proporção de beneficiários 

atingidos pelo Programa 

Impactos 

Melhoria da condição de Insegurança Alimentar e 
Nutricional 

Dinamização da economia local e melhoria e 
diversificação da renda 

Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA) 

Indicadores de Consumo 
Alimentar 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de informações do MARTINS (2014), BRASIL (2009), BRASIL (s.d), BRASIL 
(2011) 
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A sistemática de monitoramento de cada uma dessas etapas, conforme o trabalho 

desenvolvido por Brasil (2009) e Brasil (s.d), Brasil (2011) e Martins (2014) é a seguinte: 

 

• Dos insumos: por meio da quantidade de litros de leite adquiridos e pagos 
acompanhados pelo Grupo Gestor do Programa e do volume de recursos gastos 
alocados ao Programa com base nos dados levantados pela Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional/MDS.  

• Dos processos: O acompanhamento da distribuição do produto ocorre mediante a 
contabilização da quantidade de leite distribuído pelo Programa por meio do 
Ministério de Desenvolvimento Social. 

• Dos produtos: O monitoramento do produto é realizado por meio da fiscalização do 
Leite tantos nos laboratórios credenciados ao Programa, quanto nos pontos de 
distribuição, sendo essa atribuição do Convenente. 

• Dos resultados e impactos: São medidos e avaliados pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social. A análise da redução da insegurança alimentar e a melhoria 
do padrão alimentar, é examinado segundo o Índice de desnutrição e pela proporção 
de beneficiários consumidores que o Programa conseguiu alcançar. E a incorporação 
de indicadores de Consumo Alimentar e da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 
(EBIA)7, contribuem para avaliar os impactos do Programa. (BRASIL, 2011, BRASIL, s.d.). 

 

O modelo lógico do Programa, portanto, é composto de todos os componentes e esses 

estão interligados de modo a produzir os resultados esperados tanto na alimentação e nutrição 

dos beneficiários consumidores como na cadeia produtiva de leite das localidades.  

Todavia, não foi estabelecido o meio ou procedimento para a inserção das prefeituras 

no Programa, dado que o convenente, nos termos do Inciso IV do art. 2º da Resolução nº 

37/2009, são “Estados, órgãos, ou entidades da administração pública estadual, direta ou 

indireta que formalizem convênios junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome – MDS para operacionalização do PAA na modalidade PAA Leite” (BRASIL, 2009, p. 89). 

Além disso, não especifica na Resolução analisada, o número de beneficiários agricultores e 

consumidores que deseja atender, isto é, não e não estabelece metas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo avaliou o modelo lógico do PAA Leite traçado na Resolução nº 37 de 2009, 

examinando a racionalidade da conexão entre as atividades propostas e os objetivos de auxiliar 

 
7 A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar é um indicador usado para mensurar as condições de Insegurança 
Alimentar. A Escala possibilita o monitorar a carência alimentar e a fome nos domicílios. Mediante um conjunto 
de 15 questões a Escala classifica a (In)segurança alimentar em: Segurança Alimentar, Insegurança Alimentar Leve, 
Insegurança Alimentar Moderada, Insegurança Alimentar Grave. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1925 

no combate à fome e a desnutrição em indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou 

insegurança alimentar e contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar. Para isso, com 

base nos documentos legais e nas bibliografias de avaliação do desenho de políticas pública, 

traçou-se a sequência de ações propostas para fazer com que insumos, por meio de processos, 

se tornem produtos que afetam uma dada realidade. 

O ponto de partida são as ações do Estado brasileiro para combater a fome e a 

desnutrição, sendo o PAA Leite, como derivado do PAA, uma estratégia que articula 

consumidores em situação de insegurança alimentar com produtores da agricultura familiar. 

Esses fornecem o leite que é distribuído gratuitamente para aqueles em locais definidos e 

gerenciados por Prefeituras e contratados pelos órgãos estaduais que estabelecem convênios 

com o Governo Federal que monitora todas as etapas por meio do Ministério encarregado e, 

principalmente, do Grupo Gestor do Programa. 

Portanto, o Modelo Lógico do PAA Leite é composto de todos os elementos – insumos, 

processos, produtos, resultados e impactos – e esses estão interligados de modo a produzir os 

resultados esperados tanto na alimentação e nutrição dos beneficiários consumidores como 

na cadeia produtiva de leite das localidades. Todavia, não estabelece como as Prefeituras serão 

inseridas no Programa, e o número de beneficiários agricultores e consumidores que deseja 

atender. 
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