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INTRODUÇÃO: 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 1955, recebendo este nome 

em 1979. Desde sua criação até 1994, o PNAE foi executado sob responsabilidade total do Governo 

Federal. A partir de então sua execução foi descentralizada, com a responsabilidade sendo repassada 

aos estados e municípios. Atualmente, seus recursos são geridos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação. Os recursos são repassados 

pelo FNDE aos estados e aos municípios exclusivamente para a compra de alimentos. Em contrapartida, 

os agentes municipais e estaduais disponibilizam infraestrutura e pessoal para o preparo das refeições, 

além de complementarem o valor repassado pelo Governo Federal.  

Mudanças recentes na legislação que regulamenta o programa visam uma oferta de alimentos 

aos estudantes que respeite os hábitos alimentares e a cultura alimentar de cada localidade (BRASIL, 

2009), priorizando alimentos in natura e minimamente processados e aqueles produzidos pela 

agricultura familiar. Para tal, a lei define que no mínimo 30% dos recursos repassados pela União sejam 

utilizados para a compra diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. Assim, dispensa-se o procedimento convencional de licitação, 

que é substituído pelo sistema de chamada pública, no qual, ao contrário do primeiro, não há 

necessidade de comprovação de menor preço como critério de contratação. 

No entanto, as assimetrias regionais brasileiras ainda não são contempladas pelo PNAE, que 

propõe um valor único por aluno para cada modalidade de ensino, sem considerar as variações de custo 

que porventura se colocam, especialmente em um país de dimensões continentais e realidades rurais e 

urbanas tão diversas quanto o Brasil. Assim, uma investigação que relacione o custo dos alimentos em 
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cada município com os valores repassados pelo FNDE para o PNAE pode ajudar a compreender as 

limitações e pontos de melhoria do programa – objetivo proposto pela pesquisa. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa combina duas fontes de dados. O Sistema de Gestão e Prestação de Contas (SiGPC)  

é um portal próprio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinado à 

prestação pública de contas dos recursos do PNAE. Seu acesso é livre, na modalidade SiGPC- Acesso 

Público, e gratuito. Nele, estão disponíveis todas as informações referentes à prestação de contas do 

recurso repassado do FNDE para os municípios e estados. Já o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) disponibiliza, também gratuitamente, a Pesquisa 

Nacional da Cesta Básica de Alimentos, a qual estima o valor, para cada capital do país, da cesta básica, 

conforme definida pelo Decreto Lei nº 399 de 1938, que continua em vigor.  

Foram coletadas as informações de prestação de contas do SiGPC para todas as capitais 

brasileiras e para o Distrito Federal, nos anos de 2013 a 2020. A partir da base, gerada por meio da 

colaboração entre os demais pesquisadores do NEPA-Unicamp e do NUPENS-USP, as compras foram 

categorizadas para corresponderem a alimentos específicos, conforme a classificação de alimentos da 

POF. Os dados foram, então, dividos entre as compras provenientes do processo de chamada pública, 

referentes especificamente à agricultura familiar, ou do processo de licitação, e os preços médio e 

mediano para cada alimento da cesta básica (Decreto Lei nº 399 de 1938) em cada categoria foram 

calculados para o ano de 2019. Os valores foram comparados entre categorias, municípios e alimentos, 

com o objetivo de verificar possíveis padrões de variação regional.  

Os valores da cesta básica do DIEESE, por sua vez, foram coletados a título de comparação de 

medida de poder de compra, entendendo-se que as cifras se referem aos preços praticados ao 

consumidor, enquanto os valores apresentados pelo SiGPC dizem respeito aos valores de compra em 

atacado/por regimes específicos de definição de preços. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Entre 2017 e 2018 o valor da cesta básica sofreu altas expressivas nas cidades de Campo 

Grande (15,46%), Brasília (14,76%) e Belo Horizonte (13,03%), enquanto variações muito menores 

ocorreram em Recife (2,53%) e Natal (3,09%), de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 

Alimentos do DIEESE referente à 2018. O custo dos alimentos varia conforme o custo de vida de cada 

cidade, mas o valor/aluno repassado pelo FNDE ao PNAE é o mesmo, variando apenas pela faixa de 

ensino1.  

Ainda, o valor por aluno não é atualizado desde 2017, e sofreu uma retração de 17,8% entre 

2010 e 2020. Ressalta-se que o número de alunos atendidos também sofreu queda, da ordem de 10%, 

ou seja, não só o valor real, mas também o valor nominal do recurso gasto pelo governo com o PNAE 

 
1 O valor repassado pelo FNDE a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e 

modalidade de ensino, sendo de R$1,07 para creches, R$0,53 para pré-escolas, R$0,64 para escolas indígenas e quilombolas, 
R$0,36 para os ensinos fundamental e médio, R$0,32 para educação de jovens adultos, R$1,07 para ensino integral, R$2,00 
para os programas de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral e R$0,53 para alunos que frequentam o 
atendimento educacional especializado no contra turno. 
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foi reduzido no período. Conforme relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas 

Públicas (CMAP), o valor anual gasto por aluno no PNAE caiu de R$118,50 em 2010 para R$107,90 em 

2018 - em valores de 2018.  

A primeira questão a se considerar na análise dos preços de alimentos da cesta básica adquiridos 

pelo PNAE nas capitais brasileiras em 2019 é a diferença na quantidade de compras em cada categoria. 

Dos 637.886 registros de compras feitos no SiGPC em 2019, 99.898 se referiram a itens componentes 

da cesta básica. Destes, apenas 12.080 eram registros de compras feitas pelo mecanismo de chamada 

pública (aproximadamente 12%), enquanto os demais 87.818 se referiam a compras via licitação. Na 

amostra completa, isto é, considerando tanto alimentos da cesta básica quanto demais compras, a 

proporção sobe: são 105.552 (aproximadamente 16,5%) registros de chamada pública para 532.364 

registros de licitação. Os valores totais gastos em cada categoria seguem um padrão similar. Para os 

itens da cesta básica, foram R$251.129.817,00 gastos na modalidade de chamada pública, contra 

R$878.720.017,00 – isto é, cerca de 22,2% dos recursos foram destinados à chamada pública. Já para 

a amostra completa, os valores são, respectivamente, de R$61.058.757,00 e R$ 159.196.715,00, ou 

seja, aproximadamente 27,7% dos recursos repassados pelo FNDE em 2019 foram destinados à compra 

de alimentos de agricultura familiar, por via das compras públicas. Esse valor não cumpre a legislação 

vigente, que exige que no mínimo 30% dos recursos tenham tal destinação.  

Ainda, a análise mostra uma variação 

regional considerável, além de diferenças na 

amplitude das variações entre diferentes 

regiões do país. Ainda, destaca-se a 

presença de muitos valores extremos 

(outliers) nas distribuições de preços, o que 

pode sinalizar inconsistências no 

mecanismo de registro de compras do 

PNAE. O gráfico I mostra, por exemplo, 

amplitudes de variação de preços para o 

feijão-rajado entre as regiões, com preços 

mais elevados no Sul e no Nordeste, além 

de diferentes amplitudes de variação inter-

regional. A batata-inglesa, por sua vez, 

apresenta diferenças significativas nos 

preços praticados na chamada pública ou 

na licitação para as regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Sul, mas não para o Norte ou Sudeste.  

No gráfico II, por sua vez, destacam-se o óleo de soja e a banana (prata ou nanica (banana-

d’água)), cujos preços se mantiveram bastante estáveis entre as regiões. A manteiga, por outro lado, 

apresentou preços em faixas distintas para cada região – à exceção da região Sul, para a qual não foram 
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registrados dados. Já o açúcar, ainda que tenha preços médios similares para todas as regiões, 

apresentou grandes variações de preço internamente às regiões Norte e Nordeste, e comportamento 

mais uniforme nas demais regiões. Movimento parecido é identificado nos preços do leite de vaca 

pasteurizado, que, com exceção da região Nordeste, apresentou valores similares de preços médios, 

mas grande presença de outilers. 

Por último, é interessante considerar 

que, para os alimentos selecionados, isto é, 

aqueles constantes na cesta básica do 

DIEESE, os valores unitários para as 

categorias de chamada pública e licitação 

são estatisticamente diferentes. O gráfico III 

apresenta um histograma dos preços para 

as duas categorias. É possível identificar 

uma distribuição com média maior para as 

compras em chamada pública. No entanto, 

é possível notar, também, a grande diferença na quantidade de registros em cada modalidade. A tabela 

I sintetiza os resultados do teste de Welch, realizado para comparar as médias de preços unitários entre 

as duas distribuições. 

 

Tabela I – Teste de Welch para as médias de valores unitários  

Espaço amostral T p-valor 
Média 

licitação 
IC 

Média Chamada 

Pública 
IC 

99.886 -21,791 < 0,22 × 10−15 R$4,71 +- R$2,91 R$7,38 +-R$2,43 

 

Para Araújo (2016), os métodos de controle e avaliação do programa exercidos pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) revelam, em muitos casos, deficiências de gestão que comprometem o bom 

funcionamento do programa.  As dificuldades na prestação de contas atrapalham a avaliação do 

cumprimento das exigências do PNAE, o que comprova a relevância dos esforços para o levantamento 

dos dados de execução orçamentária do Programa. Ademais, outros problemas relacionados à gestão 

da alimentação escolar aparecem, frente às exigências para o gasto dos repasses.  

Em muitos municípios, não são cumpridas as cotas mínimas e máximas para determinados 

grupos de alimentos, e/ou o percentual de agricultura familiar, como mostrado pela análise quantitativa 

da prestação de contas do repasse para as capitais brasileiras em 2019. Araújo (2016) considera que 

as possíveis razões são por questões de logística, escassez de fornecimento ou má-gestão. A partir das 

análises feitas neste trabalho podemos evidenciar também a ausência de revisão dos valores 

repassados aos municípios e estados, mesmo com redução nominal dos gastos com o PNAE ao longo 

do tempo e pelas diferenças regionais que não são consideradas.  
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CONCLUSÕES: 

Pode-se verificar, através da análise de dados e da revisão bibliográfica, que há variações 

regionais de preços a serem consideradas nas compras do PNAE. Além disso, os valores destinados a 

cada modalidade de compra não cumprem as determinações da Lei nº 11.947, pois menos de 30% dos 

recursos foram destinados à compra de produtos de agricultura familiar (isto é, ao regime de compras 

públicas). Por último, descobriu-se que, pelo menos para os itens da cesta básica, as compras públicas 

apresentaram valor médio ligeiramente maior do que os praticados pela licitação. As três descobertas 

apontam para uma conclusão imediata: a proposição de um preço único para todas as cidades 

brasileiras acarreta diferentes restrições orçamentárias para municípios localizados em diferentes 

regiões.  

No que diz respeito aos preços praticados nos regimes de licitação e chamada pública, a 

diferença nas quantidades de registros em cada modalidade dificulta a delimitação de conclusões. Sabe-

se que o valor médio das compras em regime de chamada pública é ligeiramente maior do que o da 

licitação, para os alimentos considerados. Contudo, existe a possibilidade de que os próprios alimentos 

ofertados pelos agricultores familiares e, portanto, passíveis de compra em chamada pública, tenham 

preços unitários mais elevados do que aqueles usualmente comprados pela licitação. Por isso, um 

próximo passo necessário para conclusões mais certeiras é a análise dos alimentos da cesta básica 

individualmente.   

Enfatiza-se a necessidade de extensão da pesquisa para os demais municípios brasileiros, na 

medida em que mesmo a realidade das capitais não é necessariamente representativa, em especial 

quando consideradas as maiores estruturas de transporte e logística disponíveis, que podem ocasionar 

em menores preços, especialmente no atacado. Ainda, a própria disponibilização dos dados pelo SiGPC 

sem padronização clara de quantidades e unidades de medida dos alimentos comprados dificulta a 

robustez dos indicadores de preço calculados, que são mais valiosos em seus termos relativos (isto é, 

para fins de comparação entre os municípios e as modalidades de compra) do que absolutos.  
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