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ESTRATÉGIAS DE SAÍDA E POTENCIAIS ALTERNATIVAS AOS PROGRAMAS DE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS 

HIROYUKI TAKESHIMA E HAK LIM LEE 

ESTRATÉGIAS DE SAÍDA PARA UM SUBSÍDIO AOS 
INSUMOS AGRÍCOLAS 

etirar subsídios que foram aplicados a insumos agrícolas e 
encerrar programas de subsídio, uma vez introduzidos, 
tem-se revelado difícil de levar a cabo em muitos países, 

quer os subsídios sejam à irrigação1, a sementes2 ou a 
fertilizantes.3 Programas de subsídio de longa duração 
inflacionam a carga fiscal que os governos têm de gerir. Embora 
seja importante atribuir objetivos a longo prazo a um programa 
de subsídio na sua conceção, para que o programa promova a 
consistência de políticas, a estabilidade e a confiança nos 
mercados de insumos para agricultores e comerciantes de 
insumos, tais objetivos a longo prazo também fazem com que os 
programas de subsídio fiquem politicamente entrincheirados. 
Tais sistemas de subsídio de longo curso resultam fre-
quentemente em fraude ou desvio de subsídios para propósitos 
para os quais os programas não foram concebidos.4 Desde o 
início, os programas de subsídio devem ser concebidos com uma 
estratégia de saída clara e exequível. 

Reduzir um programa de subsídio sem enfraquecer o sector 
ou afetar negativamente os mercados nacionais de insumos é 
difícil. Um programa de subsídio aos insumos bem-sucedido deve 
permitir aos agricultores alcançarem uma posição económica tal 
que, após ser-lhes retirado o subsídio, sejam capazes de 
financiar, de forma independente, a totalidade das suas próprias 
aquisições dos insumos de que necessitam e tirar bom partido 
deles.5 No entanto, apesar de uma estratégia de saída clara ser 
essencial para qualquer programa de subsídio, a investigação até 
à data oferece pouca informação de como deve ser uma 
estratégia de saída apropriada. Uma sugestão é fortalecer a 
provisão de crédito sazonal.6 O sistema de caderneta bancária 
descrito noutro documento desta série pode ser um veículo útil, 
visto que a porção do subsídio pode ser gradualmente retirada 
enquanto é introduzida uma estrutura de crédito sazonal para 
substituir o subsídio.7 As avaliações de tais programas de 
poupança ligados a subsídios permitirão discernir se os mesmos 
proporcionam um meio exequível para reduzir progressivamente 
a componente de subsídio sem colocar em risco os lucros de 
produção para os quais o subsídio contribuiu.8 Apesar de serem 
necessárias mais provas empíricas para avaliar a sua eficácia, 
outras opções possíveis incluem criar parcerias público‐privadas 
para reservas de finanças rurais,9 ligar diretamente os subsídios a 
fertilizantes aos investimentos agro‐florestais,10 ou conceber 
subsídios por tempo estritamente limitado que são 
implementados apenas durante um período fixo e 
posteriormente eliminados. 

POTENCIAIS ALTERNATIVAS AO SUBSÍDIO AOS 
INSUMOS AGRÍCOLAS 

Os subsídios aos insumos agrícolas têm sido frequentemente 
utilizados por governos nacionais na África Subsariana para 
atingir os seguintes objetivos: 

Melhorar a acessibilidade aos insumos agrícolas por 
pequenos agricultores; 

 Melhorar a acessibilidade que os agricultores têm em 
relação aos insumos; 

 Desenvolver o sistema de distribuição de fornecimento de 
insumos; 

 Sensibilizar os agricultores para o uso de insumos quando tal 
for potencialmente lucrativo; 

 Providenciar proteção social a grupos vulneráveis aumen-
tando a produtividade e acesso a alimentos; 

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

 Reduzir os custos sociais resultantes de disparidades salariais 
rurais‐urbanas, com objetivos mais latos de aumento da 
produção agrícola e da segurança alimentar.11 

Existem diversos planos alternativos aos subsídios agrícolas 
para alcançar estes objetivos. Tais alternativas variam desde in-
vestimentos em infraestruturas públicas para reduzir os custos 
de fornecimento de insumos até à capacitação de diversos 
agentes ao longo das cadeias de valor dos insumos para 
melhorar a eficácia das suas operações para reduzir custos. 
Enquanto os subsídios são por vezes usados para efeitos de 
apoio a grupos vulneráveis, por exemplo sob a forma de ajuda 
com fertilizantes e sementes, outras formas de redes de 
segurança social, tal como transferências de dinheiro e 
alimentos, podem ser mais eficazes.12 As políticas de subsídio 
têm de ser cuidadosamente comparadas com estes meios 
alternativos de alcançar os objetivos de desenvolvimento para os 
quais um programa de subsídio está a ser concebido. 

Geralmente, alocar recursos públicos a partir de subsídios 
aos insumos agrícolas para os utilizar em investimentos públicos 
em investigação e extensão agrícola, desenvolvimento de 
infraestruturas públicas ou analisar insucessos no mercado 
agrícola tem geralmente levado a um maior crescimento 
económico no sector agrícola.13 No Quénia, o uso de fertilizante 
aumentou durante os anos 1990 e início dos anos 2000, não 
através de subsídio mas através de estratégias fundamentais 
para reduzir o custo que os agricultores enfrentam ao adquirir 

fertilizante ou ao beneficiar da sua utilização, incluindo a 
eliminação das quotas de licenciamento de importação e as 
distribuições aos agricultores de variedades de cultivo que 
respondem a fertilizantes.14 

Alguns governos restringem a venda a retalho de fertilizante 
a sacos de 50 kg, não permitindo embalagens menores devido ao 
risco de adulteração do produto.5 Reduzir o tamanho das 
embalagens de insumos pode também aumentar a acessibilidade 
a esses insumos e, como tal, o acesso aos mesmos por pequenos 
agricultores, particularmente aqueles que têm restrições 
financeiras. Dá-se particularmente esse caso quando os 
pequenos agricultores não podem ou preferem não comprar 
elevadas quantidades de insumos em grupo para partilhar entre 
eles. Uma reforma jurídica no Quénia, na qual a lei restringindo 
as vendas de insumos em menores quantidades foi revogada, 
levou a um aumento da compra de fertilizante.15 

As redes de distribuição de fornecimento de insumos podem 
ser tornadas mais eficazes providenciando formação e serviços 

R 



 
de coordenação diretamente aos participantes nessas cadeias 
de valor. Tal apoio inclui: 

As redes de distribuição de fornecimento de insumos 
podem ser tornadas mais eficazes providenciando formação e 
serviços de coordenação diretamente aos participantes nessas 
cadeias de valor. Tal apoio inclui: 

 dar formação a retalhistas rurais sobre boas práticas de 
comércio e correta utilização de insumos pelos agricultores, 

 ligar retalhistas rurais a grandes armazenistas de insumos, 

 providenciar aos armazenistas de insumos uma garantia 
parcial de crédito para cobrir uma parte do risco que têm 
por incumprimento dos retalhistas que fornecem,15 

 ajudar os comerciantes de insumos a organizar-se para 
fazer compras em grosso com garantia adicional para 
assegurar o reembolso aos fornecedores,12 e 

 serviços de aconselhamento e organização de terrenos de 
demonstração de insumos agrícolas para que os 
agricultores os possam visitar e com eles aprender.16 

Adicionalmente, os decisores políticos precisam de estar 
conscientes dos objetivos de desenvolvimento para os quais os 
subsídios aos insumos agrícolas podem ser considerados, mas 
para os quais não podem ser recomendados. Os programas de 
subsídio aos insumos são frequentemente justificados em parte 
como um meio de providenciar apoio a famílias vulneráveis de 
agricultores em áreas marginais. No entanto, existem muitas e 
melhores políticas alternativas aos subsídios a insumos agrícolas 
para providenciar apoio a agregados familiares vulneráveis. 

Além disso, os custos de transporte para áreas remotas 
aumentam os preços dos fertilizantes ao mesmo tempo que 
reduzem os preços das colheitas compradas diretamente ao 
produtor, fazendo com que o uso de fertilizante nessas áreas 
não seja lucrativo.16 Outros instrumentos, como ajuda com 
alimentos, alimentos em troca de trabalho ou transferências 
monetárias condicionais que permitem às famílias comprar 
comida, podem ser mais eficazes do que subsídios aos insumos 
na melhoria da segurança alimentar, particularmente se o 
mercado alimentar funcionar bem nas áreas visadas pelo 
programa.12 A fertilidade do solo em áreas marginais pode ser 
mantida com o pousio em áreas com terreno abundante e baixa 
densidade populacional ou usando matéria orgânica em áreas 
mais densamente povoadas.17  

No cômputo geral, as políticas de subsídio aos insumos 
agrícolas têm de ser selecionadas, formuladas e implementadas 
com uma boa compreensão das seguintes questões: 

 Qual é a estratégia de saída do programa de subsídio – 
como irá ser terminado salvaguardando todos os ganhos de 
produtividade alcançados? 

 Como podem os subsídios ajudar os beneficiários a fazer 
investimentos a longo prazo para que as suas empresas 
agrícolas continuem a crescer após o programa de subsídio 
ser gradualmente terminado? 

Quais são os instrumentos de política alternativos aos 
subsídios que podem ser utilizados para alcançar os mesmos 
objetivos? 
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