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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS 

HIROYUKI TAKESHIMA E HAK LIM LEE 

monitorização e avaliação (M&A) é um aspeto essencial 
das políticas e dos programas de subsídios aos insumos 

agrícolas. A M&A dos subsídios não deve focar-se exclusivamente 
em questões de implementação como o direcionamento eficaz 
dos mesmos, mas também nos resultados essenciais que se 
procura obter com o estabelecimento de um programa de 
subsídios. O valor dos recursos públicos que deve ser despendido 
num programa de subsídios só pode ser determinado através de 
uma avaliação rigorosa do impacto desse programa. 

AVALIAÇÃO EX ANTE ANTES DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIOS 
Antes de um programa de subsídios aos insumos agrícolas ser im-
plementado, podem ser realizadas estimativas do valor e do tipo 
de benefícios expectáveis, através da utilização de técnicas de 
avaliação ex ante. Tais avaliações permitem, por exemplo, que os 
responsáveis políticos determinem se a utilização de fertilizante 
ou de outros insumos por parte dos agricultores necessita de um 
subsídio ou se já é suficientemente rentável num mercado livre. 
Essa apreciação deve ter como base uma pesquisa quantitativa 
que tenha em conta a acessibilidade relativa dos agricultores aos 
insumos e a teoria económica de que a utilização de insumos por 
um agricultor aumenta se o custo efetivo destes para o mesmo 
for reduzido mediante um subsídio. Apesar de os rendimentos 
marginais do fertilizante aparentarem frequentemente ser eleva-
dos1 e de os agricultores africanos estarem possivelmente a 
aplicar uma quantidade de fertilizante nas colheitas inferior ao 
que seria economicamente ideal2, esses rendimentos marginais 
positivos podem diminuir rapidamente.3 Em particular, a soma 
desses rendimentos baixos, juntamente com o risco da utilização 
do insumo em condições de cultivo com recurso a águas pluviais, 
pode resultar frequentemente numa menor procura elástica dos 
insumos – ou seja, um subsídio pode ajudar a reduzir o custo dos 
insumos, mas pode não aumentar a frequência de utilização 
destes por parte dos agricultores. 

Alguns investigadores sugerem que os ensaios aleatórios 
controlados (EAC) podem ser úteis nas avaliações ex ante da 
procura elástica de insumos agrícolas, necessárias para determi-
nar as taxas de subsídio adequadas. (Consultar a caixa A para 
uma discussão sobre a utilização de EAC para a M&A de pro-
gramas de subsídios.) 

MONITORIZAÇÃO EX POST DURANTE OU APÓS A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
Os resultados de um programa de subsídios aos insumos agríco-
las devem ser cuidadosamente monitorizados. Muitos dos re-
sultados pretendidos, que justificam a despesa pública num pro-
grama de subsídios, têm retornos a curto e a longo prazo. Ex-
istem vários indicadores-chave que devem ser observados para 
concluir seguramente que o subsídio está a alcançar alguns dos 
objetivos pretendidos. Dependendo dos objetivos do programa 
de subsídios, esses indicadores incluem os níveis de utilização 
dos insumos por parte dos beneficiários, o custo dos insumos, a 
produtividade das colheitas, os rendimentos dos agricultores, o 
consumo nutricional do agregado familiar dos agricultores ou 
ainda os nutrientes do solo selecionado, tais como os níveis or-

gânicos de carbono ou de nitrogénio. Se o objetivo de um pro-
grama de subsídios é a redução da pobreza, é importante avaliar 
as distribuições dos benefícios do subsídio por toda a população. 
Os subsídios a fertilizantes são frequentemente considerados re-
gressivos porque oferecem maiores benefícios aos agricultores 
que não são pobres, mesmo quando pretendem beneficiar os ag-
ricultores mais pobres.4 

Se o objetivo é desenvolver e fortalecer os sistemas do-
mésticos de aprovisionamento de insumos do sector privado, os 
indicadores dos resultados que é mais importante monitorizar in-
cluem a redução dos custos de transação por unidade de insumo 
e o aumento dos volumes da atividade económica dos fornece-
dores de insumos5, a maior eficiência dos fornecedores de in-
sumos do setor privado e o efeito de atracão ou de evicção dos 
fornecedores privados de insumos pelo programa. O efeito de 
evicção dos fornecedores de insumos privados foi relativamente 
comum nos programas de subsídios a fertilizantes na Zâmbia6 e 
no Maláui.7 Em África, os subsídios a sementes, incluindo o apoio 
de emergência através de vouchers, levam frequentemente à 
evicção do mercado informal de sementes local.8 No Maláui, não 
houve um desenvolvimento de um forte sistema privado de dis-
tribuição de insumos durante o longo período em que os pro-
gramas de subsídios a fertilizantes, implementados pelo governo 
do Maláui, estiveram em vigor, principalmente devido ao 
monopólio das empresas estatais na distribuição dos fertili-
zantes. Por outro lado, na Tanzânia, o recente sistema de 
subsídios aos insumos através de vouchers parece ter apresen-
tado melhores resultados, ao evitar o afastamento dos distribui-
dores privados.9 

Todos os aumentos nas poupanças ou nos investimentos a 
longo prazo dos beneficiários do programa são também im-
portantes indicadores dos resultados e devem ser monitorizados. 
Em África, alguns agricultores preferem aplicar os seus lucros 
num consumo adicional e não em poupanças ou em investimen-
tos a longo prazo.3 Incentivar os agricultores a aumentar os 
valores de poupança e de investimento com os rendimentos ex-
tra que conseguiram obter através dos benefícios do programa 
de subsídios pode ser uma forma de assegurar que o subsídio 
ajuda os agricultores a adotar um padrão de produtividade 
agrícola sustentável após o subsídio ser extinto. Uma opção po-
deria ser a criação de contas poupança para os beneficiários. Em 
Moçambique, está em curso uma avaliação do impacto desta 
abordagem.10 

No geral, os programas de subsídios têm de ser formulados e 
implementados com uma boa compreensão das seguintes 
questões: 

 Quais são os objetivos pretendidos na elaboração do pro-
grama de subsídios, de que forma podem esses objetivos ser 
monitorizados e como proceder para avaliar o impacto do 
programa de subsídios sobre esses objetivos? 

 Existem provas ex ante que indicam que um programa de 
subsídios deste tipo consegue alcançar os objetivos a que se 
propõe? 
Estão implementados sistemas de monitorização para 

recolher provas ex post sobre o impacto do programa? 

A 



 

 

CAIXA A—ENSAIOS ALEATÓRIOS CONTROLADOS (EAC) PARA A AVALIAÇÃO EX ANTE E EX POST DOS PROGRAMAS DE 
SUBSÍDIOS AOS INSUMOS 

Têm sido cada vez mais utilizadas abordagens experimentais ale-
atórias como os EAC para estimar os benefícios das intervenções pú-
blicas. Inicialmente, pode ser interessante tornar aleatória a 
atribuição de um subsídio numa pequena escala-piloto para determi-
nar o impacto do programa, desde que não decorram consequências 
éticas ou políticas significativas dessa experiência. Para efeitos de in-
vestigação, os benefícios do subsídio devem ser distribuídos ou re-
tirados aleatoriamente aos agricultores da área do estudo. Posterior-
mente, os resultados dos participantes do estudo podem ser 
avaliados e os benefícios podem ser obtidos através da atribuição de 
um subsídio calculado com exatidão. 

É mais difícil conseguir realizar estas avaliações exatas quando 
um subsídio é atribuído de forma não aleatória, uma vez que as carac-
terísticas não observáveis dos agricultores beneficiários afetam a 
probabilidade de estes receberem o subsídio. O responsável de uma 
aldeia pode, por exemplo, selecionar os beneficiários de um programa 
de subsídio, de forma desproporcional, de entre os agricultores que 
cultivam terrenos com uma fertilidade do solo em declínio – uma ca-
racterística dos agricultores que é habitualmente conhecida pelos res-
identes da aldeia, mas que os visitantes desconhecem. Embora um 
subsídio a fertilizantes possa ter um impacto significativo na produ-
tividade das colheitas desses beneficiários, a seleção tendenciosa dos 
mesmos pode dar origem à falsa conclusão de que um subsídio sem-
elhante poderia funcionar de igual modo num local onde os níveis de 
fertilidade do solo são superiores e onde as colheitas são menos 
sensíveis à aplicação de fertilizantes. Uma abordagem à avaliação at-
ravés de EAC pode reduzir o risco de avaliações tendenciosas deste 
tipo. 

As questões éticas que surgem com o risco de os agricultores 
mais abastados poderem beneficiar à custa dos agricultores com 
menos recursos e as tensões políticas que podem surgir entre bene-
ficiários e não beneficiários são alguns dos desafios gerais que os EAC 

enfrentam. Além disso, embora os EAC possam ser adequados para 
avaliar os benefícios diretos a curto prazo de um programa de 
subsídios agrícolas para agricultores, de um modo geral não são ade-
quados para avaliar os impactos indiretos desses programas, tais 
como a redução dos preços dos alimentos ou o aumento do emprego 
rural, que beneficiam um segmento mais amplo da sociedade.11 His-
toricamente, uma parte significativa dos benefícios do aumento da 
utilização de melhores tecnologias de produção agrícola que os pro-
gramas de subsídios procuram fomentar foi obtida através desses 
efeitos indiretos e não através dos benefícios diretos observados pe-
los agricultores envolvidos.12 13 Como tal, os EAC podem ser mais 
úteis para avaliar os programas de subsídios localizados e em pe-
quena escala do que os programas em grande escala, como um 
subsídio nacional a fertilizantes. 

Os EAC podem também ser úteis para realizar avaliações ex ante 
dos programas de subsídios aos insumos agrícolas que estão comer-
cialmente disponíveis, mas para os quais foi considerado necessário 
um subsídio para estimular a uma maior adesão.11 Os EAC podem 
fornecer informações que são difíceis de obter através dos mercados 
de insumos. O preço dos insumos agrícolas comercialmente dis-
tribuídos pode ser, por exemplo, descontado de forma aleatória para 
diferentes beneficiários e a informação sobre o que eles retêm pode 
ser utilizada para avaliar de que forma as mudanças na procura de in-
sumos estão dependentes do preço. Estas avaliações podem ser 
difíceis de efetuar quando apenas se tem em conta a informação so-
bre os preços recolhida nos mercados competitivos de insumos, uma 
vez que esses preços podem não variar o suficiente num curto espaço 
de tempo. Estas informações de um EAC podem ser utilizadas para 
determinar o nível de subsídio que maximiza a retenção de insumos, 
ao mesmo tempo que minimiza os custos do subsídio.11 
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