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SUBSÍDIO AOS INSUMOS AGRÍCOLAS E RESPETIVO IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO: SABEDORIA 

CONVENCIONAL 

HIROYUKI TAKESHIMA E HAK LIM LEE 

m subsídio é definido como um pagamento, composto 
geralmente por recursos públicos, que reduz o preço que 
o comprador paga por um bem ou serviço para um valor 

inferior ao preço a que o vendedor o fornece. A diferença entre o 
preço dos vendedores e o preço dos compradores representa o 
valor do subsídio. 

É possível analisar um subsídio como um imposto negativo. 
O efeito de um subsídio sobre a quantidade produzida e sobre a 
quantidade consumida é contrário ao efeito de um imposto: a 
quantidade procurada de um bem ou serviço subsidiado tende 
geralmente a aumentar com um subsídio.1 Os subsídios aos in-
sumos agrícolas são dos mais comummente aplicados como in-
strumentos políticos no sector agrícola, com o objetivo de baixar 
os preços que os agricultores pagam pelos seus insumos (tais 
como fertilizantes, sementes e equipamentos) para um valor in-
ferior aos preços de mercado. 

Muitas vezes, de forma inapropriada, os subsídios a insumos 
agrícolas têm sido frequentemente utilizados na África Subsari-
ana para alcançar um ou mais dos seguintes objetivos: 

 Melhorar a capacidade de compra de insumos agrícolas dos 
pequenos agricultores; 

 Melhorar a acessibilidade dos pequenos agricultores a in-
sumos; 

 Desenvolver o sistema de distribuição do aprovisionamento 
de insumos; 

 Sensibilizar os agricultores para a utilização dos insumos em 
algo potencialmente lucrativo; 

 Proporcionar proteção social a grupos vulneráveis através do 
aumento da produtividade e do acesso a alimentos; 

 Restaurar a fertilidade do solo e melhorar as práticas de 
gestão da fertilidade do mesmo; 

 Reduzir os custos sociais que têm origem nas disparidades 
entre os rendimentos rurais e os urbanos, com os objetivos 
mais amplos de aumentar a produção agrícola e a segurança 
alimentar.2 

IMPACTOS DOS SUBSÍDIOS: SABEDORIA 
CONVENCIONAL 

Contudo, os subsídios aos insumos agrícolas são vistos, em mui-
tos casos, como uma alocação insatisfatória dos recursos públi-
cos. A teoria económica padrão, que descreve o resultado pro-
vável das políticas agrícolas públicas, sugere que os subsídios aos 
insumos agrícolas vão resultar, provavelmente, num aprovisiona-
mento em excesso de insumos agrícolas a agricultores incapazes 
de serem suficientemente produtivos para os utilizarem eficien-
temente, criando uma perda social líquida (Figura 1). É possível 
definir uma perda social líquida como uma perda de eficiência 
económica resultante da alocação incorreta de recursos, na qual 
os bens são fornecidos a um custo mais elevado do que o valor 

que criam e em que são comprados por indivíduos que lhes ex-
traem um valor inferior ao seu custo, quando o custo desses 
bens é avaliado a preços não subsidiados. 

A ineficiência dos subsídios aos insumos decorre por uma 
série de razões. A título de exemplo, recursos públicos, tais como 
fundos do orçamento de estado anual ou subvenções provenien-
tes de parceiros de desenvolvimento, utilizados para fornecer 
fertilizante a agricultores a um custo subsidiado, têm custos de 
oportunidade associados – ou seja, podem ser utilizados de out-
ros modos passíveis de proporcionar benefícios sociais maiores 
do que aqueles que a sociedade recebe pelo aumento da uti-
lização de fertilizante (subsidiado). Essas utilizações alternativas 
incluem: direcionar esses recursos para o apoio a outras ativida-
des económicas que podem ser economicamente mais produti-
vas, tais como a investigação; reduzir a carga fiscal sobre indi-
víduos e empresas para promover um maior investimento em 
ativos produtivos ou fazer transferências diretas de rendimento 
para os mais necessitados, de modo a ajudá-los a acumular 
ativos produtivos e a aumentar a produtividade e os seus rendi-
mentos. 

Apesar de os subsídios nem sempre originarem tais 
ineficiências, a sabedoria convencional sobre subsídios no sector 
agrícola é de que a utilização destes resultará em distorções na 
utilização eficiente de recursos económicos. Os mercados de in-
sumos não subsidiados têm uma maior probabilidade de permitir 
ao governo, às empresas privadas e aos indivíduos a realização 
de investimentos mais produtivos que resultam em maiores re-
tornos globais em termos de benefícios para a sociedade. Na 
Ásia, na década de 90, descobriu-se que a taxa de retorno dos 
subsídios aos insumos agrícolas era geralmente inferior aos re-
tornos dos investimentos públicos em infraestruturas rodo-
viárias, em investigação e extensão agrícolas e na educação.3 
Outros tipos de ineficiências podem surgir devido aos subsídios, 
particularmente no que se refere aos insumos agrícolas subsidi-
ados4: 

 Parte do subsídio pode ser aplicado na redução do custo de 
produção de bens que seriam produzidos de qualquer 
forma, mesmo que os insumos não fossem subsidiados, em 
vez de originar uma produção adicional. Consequentemente, 
tal resulta num pequeno aumento na procura do insumo. 
Uma consequência deste facto é que as empresas que não 
recebem insumos subsidiados podem ser afastadas do mer-
cado dos bens que produzem, uma vez que são incapazes de 
fornecer os produtos a um preço competitivo em relação aos 
competidores que recebem insumos subsidiados. 

Os mercados de insumos subsidiados estão relacionados 
com os mercados de outros insumos e interagem com os merca-
dos de insumos não subsidiados de uma forma que pode corroer 
os potenciais benefícios do subsídio. Por exemplo, um subsídio a 
fertilizantes pode aumentar a procura de terreno, mão-de-obra 
ou maquinaria por parte dos agricultores, de modo a que estes 
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utilizem os fertilizantes de forma mais rentável. Mas, se esses 
outros insumos forem relativamente escassos, os agricultores 
que recebem fertilizantes subsidiados vão competir por esses re-
duzidos recursos de terreno, mão-de-obra ou maquinaria, ofere-
cendo valores mais altos por esses insumos e transferindo os 
benefícios do subsídio a fertilizantes para os fornecedores desses 
outros insumos. 

• Podem surgir ineficiências na utilização de insumos subsidi-
ados devido à deficiente definição dos objetivos, ao forneci-
mento tardio, à baixa qualidade dos insumos ou no caso de os 
agricultores não compreenderem os usos apropriados dos in-
sumos. 

A utilização de subsídios aos insumos agrícolas merece sem-
pre uma análise cuidadosa, devido a ineficiências potenciais 
como estas. Como é discutido no sumário (4), aquando da 
decisão de avançar com um programa de subsídios, devem con-
siderar-se cuidadosamente as opções alternativas para alcançar 
os objetivos em termos de políticas. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DOS 
INSUMOS SUBSIDIADOS 

As características-chave dos insumos agrícolas, que determinam 
a dimensão da perda social líquida criada por um subsídio, são as 
elasticidades da procura e da oferta de um insumo, assim como a 
forma como um subsídio pode alterar estas curvas de procura e 
oferta. (Consultar a Caixa B para uma discussão do conceito de 
"elasticidade".) 

Elasticidade da procura 
Com uma procura elástica de um certo insumo, a oferta de um 
pequeno subsídio a esse insumo pode aumentar a sua utilização 
de forma significativa. Contudo, quanto maior for a taxa de 
subsídio, maior será a perda social líquida que uma sociedade en-
frentará. Para alcançar os objetivos de desenvolvimento pre-
tendidos, pode ser, então, desejável manter as taxas de subsídio 
tão baixas quanto for necessário. 

Em contraste, com uma procura inelástica, a oferta de um 
pequeno subsídio irá baixar o preço do insumo para os agricul-
tores sem criar uma perda social líquida demasiado grande. 
Neste caso, pode ser desejável a aplicação de um subsídio para 
reduzir o custo do insumo. Na África Subsariana, a procura de 
fertilizantes ainda é relativamente inelástica.7 Isto significa que a 
procura de fertilizantes aumenta em menos de um por cento 
quando o preço do fertilizante desce um por cento.  

Elasticidade da oferta 
Quando a oferta de insumos é elástica, a maioria dos benefícios 
de um subsídio aos insumos pode ser capturada pelos agricul-
tores. Isto acontece porque o aumento da procura, resultante do 
subsídio, não faz aumentar o preço do insumo. 

Por outro lado, uma oferta inelástica implica que a maioria 
dos benefícios de um subsídio será provavelmente capturada pe-
los fornecedores do insumo e não pelos agricultores. Devido à 
sua natureza negociável, a oferta de insumos como fertilizantes é 
geralmente elástica. Contudo, a oferta destes insumos pode ser

CAIXA A—EXEMPLO DE PERDA SOCIAL LÍQUIDA – SUBSÍDIO A FERTILIZANTE NO MALÁUI 

A figura ilustra um exemplo 
simplificado da perda social 
líquida potencial que um subsídio 
a fertilizantes origina, retirado do 
programa de subsídio a fertili-
zantes do Maláui para a época de 
2006/07.5 É um exemplo ilustra-
tivo com base na simplificação de 
hipóteses relativas às operações 
do mercado de fertilizantes no 
Maláui. É apenas mostrado o caso 
para o fertilizante distribuído pelo 
governo. Foi aplicada uma taxa de 
subsídio de 25%. A quantidade 
total de fertilizante subsidiado no 
Maláui foi estimada em 185.000 
mt. Foi assumida uma elasticidade 
de oferta de fertilizante de 4,0, 
consistente com as estimativas de 
outros lugares6, e uma taxa de 
câmbio de 1 USD = 130 MK. 

Se a taxa de subsídio for zero e o governo se limitar a distribuir o fertilizante como uma empresa privada, será fornecida uma 
quantidade de 167.060 mt de fertilizante, comprado a 535 USD/mt. Se a taxa de subsídio for de 25 por cento, a procura aumenta para 
185.000 mt, sendo que o preço para agricultores desce para 404 USD/mt. O custo não subsidiado do fornecimento desta quantidade 
de fertilizante sobe para 538 USD/mt. Consequentemente, o custo total do subsídio é de 24,9 milhões USD. Os agricultores retêm 21,4 
milhões USD do subsídio através do preço reduzido do fertilizante, enquanto os fornecedores de fertilizantes retêm 2,3 milhões USD 
através do aumento de aprovisionamento e de um preço de vendas mais elevado. Os restantes 1,2 milhões USD do valor total do 
subsídio representam uma perda social líquida e uma perda económica para a sociedade, porque tanto os agricultores como os for-
necedores de fertilizantes podiam ter beneficiado mais se o custo de 24,9 milhões USD do subsídio tivesse sido simplesmente dis-
tribuído entre eles, em vez de lhes ter sido alocado através do mercado de fertilizantes. Com o subsídio, apenas lhes foram alocados 
benefícios num total de 23,7 milhões USD. 

Preço subsidiado= 404 

Quantidade de 

fertilizante (mt) 

185,000 mt 
demanda efetiva 

com subsídio 

Perda social líquida = 
1,2 milhões USD  

Preço do fornecedor com subsídio = 538 

167,060 mt 
sem subsído 

Preço de oferta sem subsído = 525 

Preço de fertilizante 
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Curva de 
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inelástica caso a rede de oferta doméstica de um país esteja sub-
desenvolvida, com um número insuficiente de distribuidores 
agrícolas, ou se as más condições das estradas fizerem subir o 
custo dos insumos transportados para locais remotos. Este é cer-
tamente o caso em Moçambique. Da mesma forma, a oferta de 
sementes melhoradas certificadas na África Subsariana pode ser 
inelástica caso as importações sejam restringidas por processos 
nacionais de controlo de certificação de sementes demasiado 
complexos, devido a uma capacidade limitada de produção 
nacional de sementes ou devido a tempos de espera de 
produção demasiado longos. 

Como um subsídio altera as curvas de 

procura e oferta 
Os subsídios podem deslocar para o exterior as curvas da procura 
de insumos – ou seja, haverá maior procura por um insumo a to-
dos os preços. Um maior deslocamento exterior da curva de 
procura de um insumo implica que os agricultores se tornaram 
mais produtivos e eficientes na utilização dos seus insumos, pos-
sivelmente através da aprendizagem. Contudo, é impossível 
definir em quanto é expectável que os fatores de aprendizagem 
desloquem a curva de procura de alguns insumos, como os ferti-
lizantes. 

Os subsídios podem deslocar para o exterior a curva de 
oferta de um insumo de forma semelhante se, por exemplo, uma 
maior procura de insumos ajudar os distribuidores agrícolas a au-
mentarem a escala dos seus negócios e, consequentemente, a 
baixarem o custo por unidade do insumo que fornecem aos agri-
cultores. O subsídio pode envolver a transferência da maioria dos 
seus benefícios para os agricultores ao longo do tempo, caso es-
tes efeitos sejam previsíveis. Mas, caso estas expansões na 
procura e na oferta ocorram simultaneamente, torna-se pouco 
claro quem reteve mais benefícios do subsídio. 

Em alguns casos, particularmente quando a mão-de-obra ou 
os terrenos são escassos, é possível que um subsídio aumente 
inicialmente a procura de ambos, fazendo subir os seus preços. 
Os preços altos destes insumos complementares necessários po-
dem desencorajar a procura de fertilizantes, deslocando para o 
interior a curva de procura – ou seja, haverá menor procura de 
fertilizantes a todos os preços. Nestes casos, os benefícios do 
subsídio podem ser parcialmente transferidos para os tra-
balhadores contratados e para os proprietários dos terrenos, em 
vez de serem retidos pelos agricultores. 

No geral, um programa de subsídio aos insumos tem de ser 
formulado e implementado com uma boa compreensão das se-
guintes questões: 

CAIXA B—ELASTICIDADE DA PROCURA E DA OFERTA; PRODUTIVIDADE MARGINAL DOS INSUMOS 

A elasticidade do preço de oferta (procura) mede em quanto se altera 
a oferta (procura) de um bem (ou serviço) no mercado quando o 
preço de um bem muda em um por cento. Para um bem de mercado 
com uma elasticidade de oferta de um, o aumento de um por cento 
do preço resulta num aumento de um por cento na quantidade ofere-
cida. Da mesma forma, a procura dos consumidores em termos de um 
bem diminui um por cento quando o preço aumenta também um por 
cento, para um bem com uma elasticidade de procura de um. A oferta 
ou procura elástica (inelástica) indica que a quantidade do bem ofere-
cido ou requerido muda muito (pouco) quando o preço de um bem se 
altera ligeiramente. 

Se a produção de bens conseguir expandir-se de forma rela-
tivamente fácil sem subir o custo de produção por unidade, a oferta 
será geralmente elástica em relação ao preço. Os bens que são ampla-
mente comercializados internacionalmente, incluindo os fertilizantes, 
têm habitualmente uma oferta elástica. Por outro lado, os bens que 
não são facilmente comercializados, tais como terrenos em países em 
que são escassos, têm uma oferta inelástica. A procura será elástica 
em relação ao preço se o consumo ou a utilização de unidades adicion-
ais do bem continuarem a gerar retornos altos para o consumidor/uti-
lizador. Em contraste, os bens que geram uma queda rápida dos retor-
nos com a utilização de unidades adicionais têm uma procura ine-
lástica. 

A elasticidade da procura de insumos depende geralmente da 
tecnologia de produção em uso e dos preços das colheitas. A procura 
elástica de insumos implica geralmente que a produtividade marginal 
de insumos é alta, mas que a utilização dos mesmos é baixa devido aos 
preços elevados. Os agricultores podem, por exemplo, ter melhores 
variedades de colheitas disponíveis, que respondem bem ao fertili-
zante, mas a retenção destas variedades é baixa devido aos preços 

elevados do fertilizante (Figura 2). A procura inelástica implica geralmente o oposto – os agricultores podem desenvolver variedades 
de colheitas, nas quais a resposta ao fertilizante diminui rapidamente com baixas quantidades de aplicação, ou os agricultores têm 
pouco acesso a outros insumos, como a irrigação, a maquinaria ou a mão-de-obra necessárias para atingir o potencial de produção 
dessa variedade de colheitas. 

Figura 1 – Curva de oferta e curva de procura elástica e ine-

lástica 
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 Quais são os objetivos estratégicos de desenvolvimento a 
que o programa de subsídio se propõe? Estes objetivos po-
dem incluir o impulsionamento da produção de alimentos 
através de uma maior utilização dos insumos, a redução da 
pobreza entre os pequenos agricultores através da redução 
de custos dos insumos, o desenvolvimento de uma rede 
privada de aprovisionamento de insumos, a melhoria dos 
nutrientes do solo ou qualquer outro objetivo. 

 Quais são as características económicas dos insumos agríco-
las a serem subsidiados? 

o É expectável que a procura de insumos aumente 
quando estes forem oferecidos a um preço subsidiado? 

o A capacidade de oferta é suficiente para satisfazer esse 
aumento de procura? 
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