
 

 

PLANO DE AÇÃO: NOTA 3 • SETEMBRO 2014 

INSTRUMENTOS PARA DIRECIONAR SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS PARA OS BENEFICIÁRIOS VISADOS 

HIROYUKI TAKESHIMA E HAK LIM LEE 
s características económicas dos insumos 
subsidiados afetam o modo como os benefícios do 
subsídio aos insumos são distribuídos entre 

agricultores e fornecedores dos insumos. No entanto, a 
forma como os benefícios são distribuídos pela população 
de agricultores num país depende largamente do enfoque 
do programa de subsídios. Equilibrar a eficácia da provisão 
do subsídio com a equidade na distribuição dos benefícios 
que os agricultores, como um todo, recebem do subsídio é 
geralmente difícil. Tentar alcançar ambos pode 
frequentemente redundar em não conseguir nem eficácia 
nem equidade. Como tal, é aconselhável focarmo-nos 
primordialmente num destes dois objetivos principais.1 Se 
a eficácia é o objetivo da política, então um subsídio a 
fertilizantes, por exemplo, deve ser dirigido àqueles que 
têm a mais elevada produtividade marginal no seu uso de 
fertilizantes – geralmente, agricultores de maior escala e 
mais bem capitalizados. Em contraste, se a equidade é o 
objetivo, então o subsídio deve ser direcionado para os 
agricultores mais pobres, que não são capazes de ter 
acesso a fertilizantes a preços de mercado, devido a 
restrições de recursos. 

Escolher o público-alvo consiste, primeiro, na 
identificação dos beneficiários que vão ser visados, e 
depois, em segundo lugar, na verdadeira provisão dos 
insumos subsidiados a esses beneficiários. A eficaz 
realização de ambos os passos pode constituir um desafio. 

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE 
UM SUBSÍDIO 

Indicadores importantes de uma eficaz escolha do público-
alvo num programa de subsídio agrícola são: 

 sub-cobertura – a porção de beneficiários visados que 
acaba por não beneficiar do subsídio, e 

 fugas – a proporção de beneficiários que não devia 
beneficiar do subsídio.2  

A escolha de beneficiários para minimizar tanto a sub-
cobertura como as fugas é complicada, podendo, no 
entanto, ser utilizados vários meios para o conseguir. 

 A escolha geográfica de subsídios aos insumos implica 
providenciar insumos subsidiados a todos os 
agricultores numa determinada zona geográfica, 
enquanto outras áreas são excluídas do programa. 
Embora seja uma das formas mais baratas de 
direcionar subsídios, a eficácia é geralmente baixa ao 
usar-se a escolha geográfica, apresentando altos níveis 
tanto de sub-cobertura como de fugas. 

 A escolha baseada na comunidade recorre às 
autoridades locais ou a representantes da comunidade 
para selecionar os beneficiários. Este método de 
escolha tem sido repetidamente utilizado na África 
Subsariana, mas demonstrou ser bastante ineficaz 
devido a favoritismos políticos ou à incompreensão, 
por parte dos líderes da comunidade, dos critérios 
através dos quais devem identificar os beneficiários 
para receber os insumos subsidiados.3, 4 No entanto, 
uma vantagem específica da escolha baseada na 
comunidade é que a informação local acerca dos 
beneficiários, que é frequentemente inobservável, 
pode ser trazida para o processo de selecção.5 

 A escolha baseada em indicadores pode ser uma 
maneira mais eficaz de direcionar um subsídio. Foi 
demonstrado que, no contexto do programa de 
subsídio a fertilizantes no Malawi, a escolha baseada 
em indicadores, na qual o fertilizante subsidiado seria 
providenciado a beneficiários com base nas 
características da sua propriedade, teria tido um 
melhor custo-benefício do que a cobertura universal 
que foi utilizada. E, ao passo que o nível de sub-
cobertura do programa de subsídio a fertilizantes no 
Malawi aumentaria se fosse feita uma escolha baseada 
em indicadores em vez de cobertura universal, as fugas 
para os que não são pobres seriam reduzidas para 
menos de metade, levando a ganhos gerais de 
eficácia.6 

Embora uma escolha descentralizada, baseada na 
comunidade ou em indicadores, permita que mais 
informação seja usada para identificar os beneficiários dos 
programas de subsídios aos insumos, tais processos de 
escolha requerem um escrutínio contínuo, particularmente 
em áreas remotas. Num processo de escolha baseada na 
comunidade utilizado para um programa de subsídio aos 
insumos através de cupões na Tanzânia, foi demostrado 
que uma quantia desproporcionada de cupões foi obtida 
por elites locais, particularmente em áreas remotas, nas 
quais existia elevada desigualdade de acesso à terra dentro 
da comunidade.1 

INSTRUMENTOS DE SUBSÍDIO PARA 
MINIMIZAR SUB-COBERTURA E FUGAS 

Uma vez determinados os beneficiários pretendidos para 
um programa de subsídio agrícola, e estabelecidos os 
critérios para a seleção dos mesmos, o governo tem de se 
certificar de que o subsídio é recebido por esses 
beneficiários. A incapacidade de direcionar corretamente o 
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subsídio para os beneficiários levará a fugas dos bens 
subsidiados, poderá resultar em atividades de procura de 
rendas pelos participantes nos mercados dos bens, e 
poderá originar a evicção do sector privado dos insumos 
agrícolas do mercado nacional de fornecimento dos 
insumos, com consequente equidade negativa. Em países 
de baixo rendimento, poderão existir maiores incentivos 
para atividades de procura de rendas porque estas 
atividades ilícitas podem originar maiores lucros do que 
atividades económicas legítimas mais produtivas. Ao 
providenciar insumos subsidiados, existem vários 
mecanismos que visam minimizar alguns destes 
problemas, incluindo cupões, pequenos pacotes de 
demonstração de uma combinação de insumos, o 
racionamento dos insumos subsidiados, programas de 
subsídio baseados em cadernetas bancárias, entre outros. 

Os cupões permitem aos agricultores comprar 
insumos num momento e num local que lhes sejam 
convenientes. Os insumos físicos são entregues e 
armazenados localmente, geralmente por fornecedores 
privados de insumos nos seus pontos de venda. Os 
agricultores identificados para receber o subsídio são 
munidos de cupões para um valor específico de desconto 
no preço de venda dos insumos que é equivalente aos 
benefícios de subsídio que devem receber. Os agricultores 
resgatam esses cupões aos fornecedores dos insumos, 
obtendo os seus insumos ao preço total de mercado dos 
insumos menos o valor dos cupões que resgatam ao 
fornecedor dos insumos. O fornecedor é então 
reembolsado pelo governo do valor dos cupões que 
resgatou aos agricultores. 

Ao contrário de uma transferência de dinheiro, 
providenciar um cupão para insumos pode fornecer um 
incentivo acrescido à compra dos insumos pretendidos, 
ou pode mesmo forçar os agricultores a comprá-los. 
Enquanto os cupões podem ser facilmente transferidos 
para beneficiários não-pretendidos em troca de dinheiro 
ou outro benefício, solicitar uma forma de identificação 
no momento da compra dos insumos usando os cupões 
pode ser uma opção para prevenir fugas de benefícios do 
subsídio para aqueles que não deviam receber os cupões. 
No entanto, uma importante consideração logística de 
planos de cupões de subsídio é que tem de haver um 
aprovisionamento suficiente de insumos ao nível dos 
comerciantes agrícolas no momento em que os 
agricultores requerem os insumos no início da época da 
colheita. Além disso, os comerciantes agrícolas devem 
poder resgatar, junto do governo, sem atraso, os cupões 
recebidos dos agricultores, para que possam rapidamente 
atestar os seus inventários de insumos durante o período 
em que os agricultores estão a adquirir aqueles de que 
necessitam. 

Alguns países, como a Zâmbia e a Nigéria, estão a 
implementar planos de cupões eletrónicos (e‐cupões), nos 

quais o cupão é entregue aos agricultores beneficiários 
através de mensagens de texto para telemóveis ou que 
envolvem o uso de cartões bancários ou “cartões 
inteligentes” eletrónicos.8 A experiência na Zâmbia indica 
que os e‐cupões reduziram de forma significativa os 
custos administrativos associados à distribuição dos 
cupões.9 Obviamente, a eficaz implementação de planos 
de e‐cupões depende seriamente de uma estável 
conetividade da rede, e pode implicar elevados custos de 
instalação nas lojas dos fornecedores de insumos de 
retalho, e pode ser significativamente constrangida por 
insuficientes conhecimentos de tecnologias de informação 
em áreas agrícolas rurais. 

Pacotes de demonstração com uma pequena 
quantidade de diversos insumos agrícolas podem ser úteis 
quando o objetivo é sensibilizar os agricultores para os 
benefícios de melhores práticas de produção, que 
requerem uma combinação de insumos tais como 
fertilizantes, sementes melhoradas e/ou pesticidas. O 
programa Pacote Inicial (Starter Pack) que foi 
implementado no Maláui no final da década de 1990 é um 
exemplo de tal abordagem, através da qual todos os 
pequenos agricultores receberam insumos em termos de 
sementes melhoradas e de fertilizador suficientes para 
plantar um talhão de 0,1 ha.10 O efeito da sensibilização 
pode ser maior utilizando uma tal combinação de 
insumos, visto que é menos provável que as tecnologias 
de produção melhoradas não consigam alcançar mais 
altos níveis de produção devido a falta de outros insumos 
complementares necessários. No entanto, o custo de 
providenciar pacotes de demonstração com uma 
combinação de insumos pode ser mais elevado do que 
providenciar apenas insumos singulares. De uma 
perspetiva de escolha de público-alvo, providenciar uma 
pequena quantidade em vez de insumos subsidiados em 
grosso pode desencorajar agricultores de maior escala, 
que não precisam de ser sensibilizados para o proveitoso 
uso de insumos agrícolas modernos. No entanto, a 
experiência indica que captar a elite ainda é comum para 
os pacotes de demonstração, e, frequentemente, tais 
programas de subsídio aos insumos ainda precisam de ser 
combinados com métodos de escolha apropriados.11 

O racionamento é frequentemente utilizado para 
manter num nível viável o orçamento total de um 
programa de subsídio aos insumos. O racionamento, se 
combinado com uma eficaz escolha de beneficiários 
adequados, pode minimizar o mercado secundário, no 
qual os beneficiários visados revendem os insumos 
subsidiados em vez de eles próprios utilizarem os insumos 
subsidiados de forma produtiva.8 

No entanto, na ausência de escolha apropriada, o 
racionamento pode frequentemente criar atividades de 
procura de rendas, particularmente quando a proporção 
de insumos alocados a agricultores beneficiários é muito 



 

 

mais pequena do que a procura de insumos. Tais 
situações induzem frequentemente os governantes, os 
fornecedores de insumos ou outros indivíduos bem-
relacionados a desviar insumos para seu próprio 
benefício.7 Nesses casos, os subsídios não podem baixar 
os preços dos insumos para a maioria dos agricultores e a 
maior parte dos benefícios do programa de subsídio pode 
ser transferida para outros que não os agricultores 
visados pelo programa de subsídio. 

Visar os pobres e pequenos agricultores também 
pode ser feito tirando proveito da autosseleção dos 
beneficiários visados. Uma abordagem baseada numa 
caderneta de poupança providencia subsídios em termos 
de insumos aos agricultores através de um mecanismo de 
“poupança forçada”. Tal abordagem tem sido utilizada em 
vez de cupões para compra de sementes e agroquímicos 
para a produção de algodão na Tanzânia.12 Os produtores 
de algodão recebem uma conta caderneta de poupança 
que contém um crédito equivalente ao subsídio na época 
da colheita, em troca das sementes de algodão que 
entregam. Um agricultor beneficiário pode usar os fundos 
na sua conta caderneta de poupança na época de 
plantação seguinte para obter insumos tais como 
sementes e agroquímicos.12 A abordagem baseada na 
caderneta distingue-se de um cupão no sentido em que é 
a decisão dos agricultores de entregar o produto da 
colheita na primeira época de colheita que lhes dá o 
direito de receber um subsídio aos insumos para a época 
seguinte. No entanto, ainda há poucas provas 
relativamente ao impacto das abordagens baseadas na 
caderneta na entrega de subsídios aos insumos, e têm de 
ser feitos mais estudos. 

Têm sido usados mecanismos de autosseleção 
semelhantes em programas de transferência condicional 
de dinheiro e de alimentos‐em-troca-de‐trabalho, que são 
desenhados de forma a que os segmentos mais abonados 
da população tenham menos incentivos para participar, 
minimizando as fugas de benefícios de subsídio para 
aqueles para os quais o subsídio não foi direcionado. 
Alternativamente, os insumos subsidiados podem ser 
providenciados em quantidades muito pequenas para que 
apenas os agricultores de menor escala estejam 
interessados.13 

A temporização da provisão do subsídio é 
frequentemente um elemento decisivo de design na 

entrega dos subsídios em termos de insumos aos 
beneficiários. Implementar um programa de subsídio aos 
insumos muito antes do momento de plantio pode ser 
uma causa determinante crucial para a possível utilização 
dos insumos, visto que um atraso nos processos de 
tomada de decisões e orçamentais ao nível de uma quinta 
podem levar a uma chegada tardia ao portão da quinta de 
insumos como os fertilizantes para a época de produção. 
Além disso, os subsídios a fertilizantes podem ser mais 
eficazes se forem providenciados durante a colheita da 
época de cultivo anterior e não antes do plantio, como foi 
descoberto no Quénia.14 Isto pode acontecer devido ao 
facto de os agricultores tomarem decisões económicas 
mais a longo prazo e estarem mais interessados em fazer 
planos a longo prazo quando têm dinheiro relativamente 
suficiente na época de colheita antes de as suas reservas 
financeiras serem esvaziadas pelas necessidades de 
consumo nos meses seguintes. Nessa altura, os 
agricultores estão mais frequentemente dispostos a 
investir algum do lucro obtido na época de cultivo 
concluída em fertilizantes para a época de produção 
seguinte. Tais questões de temporização são também o 
princípio subjacente ao referido sistema de caderneta 
bancária para os produtores de algodão na Tanzânia. 

No cômputo geral, um adequado direcionamento dos 

programas de subsídio aos insumos agrícolas tem de ser 

formulado e implementado com uma boa compreensão 

das seguintes questões: 

• Quais devem ser os beneficiários dos subsídios aos 

insumos agrícolas e como podem tais destinatários 

ser corretamente visados?   

• O objetivo principal do programa de subsídios 

agrícolas é o aumento de eficácia na produção 

agrícola – implicando que devem ser visados os 

agricultores comerciais de elevada-escala com uma 

eficácia potencialmente maior ao nível do uso dos 

insumos – ou de equidade quando o governo visa 

melhorar o bem-estar dos agricultores mais pobres? 

• Que instrumentos podem ser usados no programa de 

subsídios agrícolas para minimizar as fugas ou sub-

cobertura na distribuição?
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