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MENSAGEM DA MINISTRA 

 

 Desde antes de a pandemia da Covid-19 chegar ao Brasil, 

preocupei-me, em primeiro lugar, em assegurar o abastecimento de 

nossa população. Sob a liderança do Presidente Jair Bolsonaro, houve 

inúmeras iniciativas coordenadas entre diversos Ministérios, 

Confederações, Associações, representantes dos setores públicos e 

privados para conquistarmos esse objetivo comum. Colhemos os 

frutos desse esforço e conseguimos implementar nossa visão: saúde e 

abastecimento – responsabilidade de todos. 

 Tivemos sucesso não apenas em garantir o suprimento de 

alimentos à sociedade brasileira, mas também em manter nosso intercâmbio comercial 

fluindo, honrando compromissos assumidos e contribuindo para colocar uma dieta saudável 

e de qualidade nas mesas de bilhões de pessoas em mais de 180 países parceiros. Em plena 

pandemia, o Brasil conquista duplo recorde: o de produção, com a maior safra da história, e 

o de exportações agrícolas. Temos investido por décadas em nossas cadeias 

agroalimentares, que se mostraram de fato resilientes neste momento crítico. 

Comprovamos, assim, o acerto de nosso compromisso histórico com a inovação, a 

produtividade e a sustentabilidade. 

 Essas grandes vitórias, sobretudo a de evitarmos que a crise de saúde pública 

rapidamente se traduzisse em crise de segurança alimentar, não ofuscaram uma percepção 

que tenho tido, compartilhada igualmente por vários analistas: as dinâmicas globais de 

abastecimento, produção, comércio e políticas agrícolas sofrerão mudanças irreversíveis. A 

pandemia da Covid-19 já tem provocado alterações profundas tanto no lado da oferta, 

quanto no da demanda. 

 O momento extraordinário em que vivemos, a complexa rede de forças atuantes 

sobre as cadeias agroalimentares e suas implicações estruturais no longo prazo fizeram com 

que eu lançasse um desafio a nossos 23 adidos agrícolas localizados em postos-chave em 

todos os continentes. Pedi que me respondessem, desde a perspectiva de onde estão 

baseados: (a) como será a demanda do mundo por alimentos, (b) o que irá mudar com a 

pandemia e (c) como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-Covid-19? 

 Os resultados desse exercício podem ser encontrados abaixo neste relatório. Tenho 

a certeza de que essa abrangente análise será muito útil, como foi a mim, a todos aqueles 

que se interessam pelo futuro da agricultura e do agronegócio brasileiros. 

 

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pandemia da Covid-19 tem impactos não apenas na saúde pública, mas também 

em outros aspectos da vida em sociedade. A produção e a comercialização de alimentos têm 

sido afetadas. O Brasil, como um dos principais produtores e exportadores de alimentos, 

está em condições de manter e mesmo ampliar suas contribuições para a segurança 

alimentar no mundo, ao fornecer produtos de qualidade em quantidades suficientes para 

atender diversos países importadores. Para cumprir esse papel, não basta ao Brasil ter 

condições de manter e ampliar suas exportações; é necessário que os países confiem no 

mercado internacional como pilar para a segurança alimentar. 

O desafio que se coloca é expressivo. Já se observam certas medidas protecionistas, 

adotadas em diferentes nações. As pretensões por autossuficiência alimentar podem até ser 

legítimas. Contudo, independentemente de boas intenções, a história demonstra que essas 

políticas tendem a privilegiar determinados atores econômicos em detrimento dos 

consumidores, tendo como consequência desabastecimento, aumento do preço dos 

alimentos e precarização dos segmentos mais vulneráveis da população. 

Para analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no comércio internacional 

agrícola, foi organizada videoconferência da senhora ministra de estado da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento com todos os 23 adidos agrícolas em missão junto a 

representações diplomáticas do Brasil no exterior. Por estarem na linha de frente da inserção 

internacional do agronegócio brasileiro, em contato com representantes dos setores público 

e privado estrangeiros, os adidos possuem condições privilegiadas para identificar 

tendências, desafios e mesmo oportunidades no atual contexto de crise.  

Este documento apresenta, de forma sintética, as contribuições dos adidos para o 

debate e para a formulação de políticas públicas voltadas a manter e aperfeiçoar a posição 

do Brasil nos fluxos comerciais internacionais do setor agropecuário. 

Após breve sumário executivo, a seguir, poderão ser encontradas as contribuições 

individuais de cada adido, divididas por região geográfica. 

  



3 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

• Prevê-se um empobrecimento geral da média da população global, prejudicando 

segmentos premium e beneficiando produtos baratos e de qualidade. 

 

• Espera-se, igualmente, um recrudescimento do protecionismo, com a defesa do conceito 

de “soberania alimentar”, autossuficiência e buy local. Há, inclusive, medidas de 

restrição a exportações em alguns países produtores. O nacionalismo agrícola 

privilegiará a produção local de produtos considerados estratégicos. 

 

• As duas tendências anteriores encontram-se em tensão: o acesso a alimentos baratos 

em escala adequada depende de um comércio livre, que permita a alocação mais 

eficiente de recursos e faça o melhor uso das vantagens comparativas. 

 

• A forma de os países operarem nessa tensão será provavelmente por intermédio de um 

comércio agrícola ainda mais administrado: tarifas e barreiras não tarifárias sendo 

reduzidas quando há temor de desabastecimento, inclusive com a facilitação dos 

procedimentos para habilitação de exportadores; e retorno a graus elevados de proteção 

e subsídios quando conveniente, como forma de estimular as agroindústrias domésticas. 

 

• Sobre subsídios, especificamente, há o risco de a pandemia ser utilizada como pretexto 

para seu emprego em níveis desproporcionalmente elevados. Há que se separar medidas 

emergenciais daquelas que gerarão distorções e premiarão a ineficiência no longo prazo. 

 

• Frente a esse panorama, é fundamental para o Brasil buscar que as medidas de 

facilitação de comércio adotadas durante a Covid-19 não sejam revertidas a seu término. 

Além das já mencionadas questões tarifárias e não tarifárias, há avanços em certificação 

eletrônica e em trâmites aduaneiros. 

 

• Antecipa-se um duplo movimento de (i) maior nacionalismo, com o estímulo a compras 

domésticas, e (ii) valorização de parceiros tradicionais, com os quais já vigoram regras 

bem definidas para o intercâmbio comercial, e regionais (inclusive com investimentos 

nearshoring). Para evitar perda de espaço, o Brasil deve se mostrar estrategicamente 

como um parceiro confiável e que prioriza relações de longo prazo, contribuindo para a 

segurança alimentar global. 

 

• Devem ser firmados pelo país acordos comerciais abrangentes, com conquistas 

substantivas nos capítulos agrícolas, de forma a consolidar condições de acesso 
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favoráveis aos produtos brasileiros. Em diversos mercados importantes, os principais 

competidores do Brasil já se beneficiam das preferências de acordos de livre comércio. 

 

• É importante para o Brasil seguir investindo na diversificação, tanto de produtos que 

compõem a pauta exportadora, quanto de destinos. A diversificação é fundamental para 

mitigar a volatilidade e aumentar a resiliência do sistema agroexportador brasileiro. 

 

• O setor privado nacional deverá se adaptar à emergente demanda, que persistirá no pós-

pandemia, por conveniência e novo estilo de vida: embalagens menores; maior tempo 

de prateleira; processados ao lado dos frescos, orgânicos, funcionais e nutracêuticos; 

sistemas de entrega; comércio eletrônico; alimentos de fácil preparo doméstico; compra 

em mercados menores e feiras livres próximas aos locais de residência. 

 

• O alimento será cada vez mais visto como sinônimo de saúde. Já se observam mudanças 

significativas nos padrões de consumo e no ganho de importância da percepção de 

sanidade e inocuidade. Essas alterações de percepção poderão implicar em maior rigor 

quanto a padrões técnicos, sanitários e fitossanitários, inclusive com exigências de 

certificação, rastreabilidade e requisitos privados. 

 

• É fundamental assegurar a preponderância do princípio científico e da abordagem de 

risco. A pandemia, contudo, poderá fortalecer a defesa do princípio da precaução por 

alguns países, sobretudo junto às opiniões públicas. 

 

• O impacto extraordinário da Covid-19 desviou, em certa medida, a atenção de outras 

doenças, animais e vegetais, que prevalecem em regiões produtoras importantes, como 

a Peste Suína Africana, a Influenza Aviária e a Lagarta do Cartucho. 

 

• O Brasil deve seguir com seus padrões elevados de defesa agropecuária, mantendo-se 

como área livre dessas diversas doenças. Poderá, consequentemente, continuar a suprir 

aqueles países que tenham sua produção debilitada, ou participar do processo de 

recomposição de rebanhos, com insumos. 

 

• No cenário pós-Covid, retornarão as discussões sobre sustentabilidade, sobretudo 

ambiental, que se somarão às preocupações sobre a sanidade do produto. 

 

• Faz-se, assim, necessária a constante conscientização dos principais parceiros 

comerciais, inclusive com a promoção da imagem do agronegócio brasileiro junto às 

sociedades de cada país. O aumento do nacionalismo, com a opção pela compra de 

produtos locais, poderá dificultar ainda mais esses esforços. 
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1. ÁFRICA 

 

1.1 ÁFRICA DO SUL/Pretória 

Adido Agrícola: Jesulindo Nery de Souza Junior 

 

Cenário atual: 

No mercado sul-africano, podemos identificar algumas inflexões e tendências em 

função da pandemia da Covid-19: aumento significativo nos estoques dos produtos nacionais 

(principalmente carne bovina e vinho); e pequeno aumento na produção doméstica de carne 

de aves (aproximadamente 5%). De toda forma, o país ainda continuará dependendo de 

importações de proteínas de origem animal, principalmente carne de aves e carne suína. 

Não há projeções de desabastecimento. Persiste, contudo, uma preocupação natural 

com os produtos importados (arroz, trigo e óleo de palma), em decorrência de dificuldades 

geradas por interrupções nas cadeias de distribuição. 

A quarentena total (lockdown) adotada pelo governo sul-africano provocou redução 

na demanda por produtos frescos, agravada pela insuficiência de renda da população mais 

carente, que prejudica seu acesso adequado à alimentação básica. Em decorrência, a 

sociedade sul-africana tem cobrado do governo ações concretas para: viabilizar alimentação 

escolar em casa; estabelecer bancos municipais de alimentos; incentivar empresas 

produtoras e lojas de varejo a reciclarem alimentos consumíveis, disponibilizando-os aos 

mais vulneráveis; estabelecer reservas humanitárias de alimentos; garantir a mobilização de 

produtos de emergência; ampliar os esquemas de suporte nutricional e de alimentação; 

ajustar os programas de proteção social aos preços dos alimentos; e impor restrições a 

aumentos de preço. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Em um contexto de incertezas, espera-se uma mudança na demanda mundial por 

alimentos, com uma possível diminuição na procura por produtos de alto valor agregado. 

Em contrapartida, prevê-se a manutenção, ou até mesmo um aumento, da demanda por 

produtos básicos. Em decorrência da sedimentação de preferências individuais do 

consumidor, estima-se a manutenção das vendas de alguns nichos, como produtos orgânicos 

e aqueles livres de organismos geneticamente modificados (“não OGMs”). Também é 

possível a ocorrência de rápido incremento na demanda por matérias-primas, assim que 

houver a retomada da produção. 

fernando.dias
Realce
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O que irá mudar? 

Naturalmente, em um primeiro momento, o cenário será de muita precaução, o que 

poderá resultar em maior protecionismo principalmente por parte daqueles países afetados 

por um déficit de alimentos, como é o caso do continente africano. 

No médio e longo prazo, poderemos vislumbrar os seguintes movimentos: maior 

preocupação com segurança alimentar; aplicações de regras mais restritas em inocuidade 

alimentar; busca pela autossuficiência na produção de alimentos, pelo menos para os 

principais produtos estratégicos; conscientização da necessidade de mais investimentos em 

infraestrutura e em pesquisa e desenvolvimento, de forma a viabilizar maior produtividade; 

prevalência de regras mais restritas para o trânsito de pessoas; e maior automação dos 

sistemas agroalimentares. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Como possíveis medidas para a retomada da economia pós-Covid-19, podemos 

elencar: criação de incentivos governamentais para fomentar os setores mais atingidos pela 

crise; desburocratização para as operações de exportação; investimentos massivos para a 

melhoria da infraestrutura de exportação; intensificação da promoção comercial para os 

produtos exportados aos principais parceiros comerciais; e a busca por acordos comerciais 

com parceiros estratégicos. 

 

1.2 EGITO/Cairo 

Adido Agrícola: César Simas Teles 

 

Cenário atual: 

A pandemia da Covid-19 chegou ao Oriente Médio poucas semanas antes do 

Ramadã, período em que normalmente se observa um aumento no consumo de alimentos. 

No Egito, tal consumo aumenta em média 20%, o que, associado à pandemia, levou o 

Governo local a tomar várias medidas para garantir o abastecimento do país. 

O Egito importa imensos volumes de trigo e, consequentemente, vê com muita 

preocupação a suspensão das exportações por países produtores, como Sérvia e Romênia. 

Para buscar equacionar esse problema, o país anunciou a compra governamental de grandes 

quantidades de trigo e investimentos para aumentar sua capacidade de armazenagem. 
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Na área de proteína animal, algumas medidas tomadas pelo governo egípcio estão 

facilitando as exportações brasileiras de carne bovina, carne de aves e gado vivo. A empresa 

de certificação Halal indicada pelo governo egípcio isentou os estabelecimentos brasileiros 

da cobrança da taxa de certificação durante o mês de abril/2020. O Egito habilitou 42 novos 

estabelecimentos brasileiros exportadores de carne de aves e bovina e renovou 95 

habilitações sem a necessidade de auditoria de veterinários in loco. Foram emitidas novas 

licenças de importações para grande número de bezerros vivos e expressivas quantidades 

de carne congelada. Outra medida que beneficiou os exportadores brasileiros foi a abertura 

do mercado egípcio para miúdos bovinos, que representam importações de mais de 100 mil 

toneladas de fígado bovino. 

Além da preocupação com a saúde e o abastecimento de alimentos, o governo 

egípcio observa com grande temor o empobrecimento da população mundial e a ocorrência 

de consequências mais extremas, uma vez que 40% da sua população trabalha na 

informalidade. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

No plano mundial é esperada uma maior preocupação com a questão sanitária em 

alimentos, uma vez que a Covid-19 é uma epizootia e tem causado milhares de mortes e 

forte efeito negativo na economia mundial. 

Em virtude dos efeitos da pandemia, prevê-se que os países buscarão fornecedores 

confiáveis, que honrem seus contratos mesmo em situações de adversidade. A crise também 

deve implicar na redução dos preços das commodities agrícolas, decorrente dos impactos 

financeiros e do empobrecimento da população mundial. 

Outro movimento esperado é a busca das nações por autossuficiência na produção 

de alimentos estratégicos, como trigo, milho e soja, e pelo aumento de sua capacidade de 

armazenamento. O Egito terá que balancear suas aspirações de incremento de produção 

com a limitação de terras férteis e disponibilidade hídrica, que pode ser agravada pelo 

enchimento do reservatório de uma grande barragem no Rio Nilo situada no território da 

Etiópia. 

 

O que irá mudar? 

A atual pandemia evidenciou a importância da agricultura e do abastecimento de 

alimentos para a população mundial. É possível, assim, antever maior investimento na 

modernização da agricultura e na produção de alimentos. Espera-se, ainda, um aumento da 

participação e intervenção do Estado no setor produtivo. 

fernando.dias
Realce
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Ocorrerá um rearranjo em várias cadeias de suprimentos, pois o fechamento da 

China durante o início da pandemia interrompeu o fornecimento de diversos produtos, 

expondo as fragilidades da logística mundial. Nesse cenário, o Egito tentará se aproveitar de 

sua localização estratégica (Canal de Suez e proximidade com a UE) para atrair para seu 

território empresas atualmente situadas na China.  

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

A preocupação das nações com a segurança alimentar fará com que busquem maior 

número de fornecedores, o que poderá afetar as exportações brasileiras de produtos nos 

quais temos grande participação de mercado. Por outro lado, surgirão oportunidades para o 

Brasil crescer naqueles segmentos e localidades em que ainda não possui forte presença. 

Dada a necessidade de os países garantirem reservas estratégicas de alimentos, e 

tendo em vista as limitações de novas terras agricultáveis e de recursos hídricos, esperam-

se investimentos de empresas chinesas e europeias no setor agrícola estrangeiro, 

principalmente nos países africanos e da América Latina. 

A China, dada sua importância geopolítica e econômica, se fortalecerá como 

importadora de matérias-primas agrícolas e exportadora de insumos e produtos 

agroalimentares processados. 

 

1.3 MARROCOS/Rabat 

Adido Agrícola: Nilson César Castanheira Guimarães 

 

Cenário atual: 

No Marrocos, o governo tem sido extremamente incisivo nas ações de isolamento 

social, com confinamento absoluto decretado desde 20 de março e estendido, a priori, até 

20 de maio. As estimativas do Banco Mundial indicam um cenário preocupante para a 

economia do país, com déficit em transações correntes de 6,5% e queda de 5% do PIB deste 

ano. Até o momento, o abastecimento de alimentos não foi afetado. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Relatório recente da FAO estima redução no consumo de proteína animal em países 

pobres, notadamente nos países da África Subsaariana. 
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Será necessária uma ação concertada entre países e blocos para o estabelecimento 

de um plano de contingência para emergências sanitárias ou de outros tipos, com estratégias 

de estocagem e distribuição de alimentos em nível global. Nesse panorama, os alimentos 

passíveis de serem estocados por prazo maior serão priorizados. 

Haverá uma mudança de padrão de consumo. Os setores brasileiros de produção e 

transformação de alimentos devem se preparar para diversificar e adaptar suas redes de 

distribuição e exportação, em resposta às características da nova demanda. 

 

O que irá mudar? 

Os produtores agroalimentares deverão estabelecer planos de contingência em 

função de uma análise de abrangência realizada a partir da crise atual. Haverá provável 

incremento na demanda por alimentos processados e minimamente processados, com 

menor manuseio e maior tempo de prateleira, o que se configurará como novo paradigma e 

oportunidade de negócios. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Deve-se fazer um trabalho bem estruturado, possivelmente com suporte de 

especialistas em prospecção de cenários futuros, que possa servir de base para o 

estabelecimento de novos objetivos estratégicos. Também será necessário um esforço de 

inteligência para identificação rápida das mudanças de hábito de consumo e demandas 

reprimidas após a crise sanitária. Esses trabalhos deverão servir de base para estimular o 

sistema de produção a aproveitar as oportunidades surgidas das necessidades emergentes. 

A informatização e a automatização, na maior extensão possível, do sistema de 

inspeção e certificação sanitária, especialmente nos processos atinentes à certificação 

sanitária internacional, serão de extrema valia. Os efeitos dessa modernização não se 

prestarão somente a situações de crise, mas também de forma permanente, contribuindo 

para maior confiabilidade, rapidez e rastreabilidade do sistema de inspeção e certificação 

nacional. 
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2. AMÉRICAS 

 

2.1 ARGENTINA/Buenos Aires 

Adida Agrícola: Priscila Rech Pinto Moser 

 

Cenário atual: 

O governo argentino impôs quarentena total a partir de 20 de março, que se 

estenderá ao menos até 10 de maio. 

O Banco Mundial estimou que a economia argentina cairá 5,2% em 2020, uma das 

maiores contrações na América Latina. Ocorrerá o aprofundamento da crise iniciada em 

2018, possivelmente conduzindo o país a seu pior cenário econômico desde a crise de 2002. 

No primeiro trimestre de 2020, observamos uma queda de 13% nas exportações do 

agronegócio do Brasil para a Argentina e queda de 12% no sentido contrário. As exportações 

do Brasil para a Argentina provavelmente continuarão a recuar, por conta da crise 

econômica agravada pela pandemia. 

A estimativa para a produção argentina de grãos e de carne bovina é de queda. O 

índice de confiança dos empresários agropecuários argentinos é baixo. Haverá menor 

investimento na produção, que se tornará menos intensiva em tecnologia, com impactos 

negativos na produtividade. Somente 65% das empresas agropecuárias argentinas investiu 

ou planeja investir na próxima safra (2020/2021). 

Com relação ao trigo, as exportações argentinas têm enfrentado alguns desafios 

logísticos ocasionados pelo lockdown e pela histórica baixa do Rio Paraná. Contudo, as 

exportações do cereal para o Brasil continuam fluindo. No mês de março, mesmo com 

algumas restrições logísticas, foram exportadas 621 mil toneladas de trigo para o Brasil. O 

relatório preliminar da Bolsa de Cereais estima um aumento de 1,5% da área plantada para 

a próxima safra (2020/2021), em comparação com a anterior. O relatório destaca que, 

apesar do clima de incerteza provocado pela situação econômica argentina e pela Covid-19, 

o trigo foi o cultivo que apresentou a menor queda em sua cotação desde o começo da 

pandemia, tendo inclusive aumentado de preço nas últimas semanas (+27%, em relação a 

janeiro de 2020). A sustentação dos preços do trigo deve-se ao fato de ser um produto de 

consumo humano importante na dieta da maior parte dos países. A conjugação de políticas 

de restrição a exportações por parte de alguns países produtores (Rússia e Cazaquistão) e de 

redução das tarifas de importação por parte de alguns países consumidores (Marrocos) 

resultaram na elevação da cotação do preço do trigo no mercado internacional. A 
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expectativa é de que a Argentina continue sendo o principal fornecedor de trigo para o 

mercado brasileiro. 

No que diz respeito à produção de carne bovina, o setor vem enfrentando 

adversidades pelas paralisações de alguns frigoríficos. Devido a queda de preços e ao 

lockdown, as indústrias de couro não têm retirado os curtumes de alguns frigoríficos, sem 

outra possível destinação adequada para esses subprodutos. Além disso, ocorreram 

paralisações pontuais por falta de pagamento de funcionários e pelo falecimento, em 

decorrência da Covid-19, de um fiscal veterinário do serviço oficial que atuava na inspeção 

de frigoríficos. Houve um incremento no preço do mercado interno, com consequente 

controle do valor pelo governo para evitar aumentos abusivos. Com relação às exportações, 

a China está retomando os pedidos para repor seu estoque. As exportações de carne bovina 

da Argentina seguem concentradas, sendo que, em janeiro e fevereiro, 72% delas tiveram a 

China como destino. A carne argentina, assim como a brasileira, não necessita cumprir a 

quarentena nos portos chineses. Com a queda das exportações para a UE e Israel, há 

tendência de ainda maior direcionamento para o mercado chinês. As exportações da quota 

Hilton para a UE sofreram uma queda abrupta, devido ao fechamento de restaurantes e da 

indústria de hospitalidade europeia. Alemanha, Itália e Países Baixos representam 8% das 

exportações argentinas. Também houve a retirada dos rabinos por Israel, com consequente 

diminuição do abate para esse destino, terceiro em importância, com 5,9% das exportações 

argentinas. 20% dos produtores bovinos da Argentina tencionam diminuir o número de cria 

pela instabilidade do mercado interno e externo, com prováveis efeitos de longo prazo na 

produção de carne bovina do país. 

Os setores do agronegócio argentino mais afetados pela pandemia são: flores e 

algodão, pela queda dramática da demanda; milho, pela queda do preço internacional; 

etanol; vitivinicultura, pela queda no preço e consumo, além de sofrer com problemas 

logísticos para colheita durante a pandemia; e pesca, praticamente inativo, devido aos 

entraves logísticos causados pela Covid-19. A pesca é um setor eminentemente exportador, 

com 90% de sua produção direcionada a mercados externos, sofrendo portanto grande 

choque com a abrupta queda nos pedidos da UE, EUA e China. 

Com relação às mudanças de consumo na Argentina, houve um aumento na 

demanda por alimentos frescos, geralmente associados a melhoria da imunidade, como 

cítricos, verduras, hortaliças e ovos. Verificou-se igualmente aumento no consumo de 

produtos de higiene e saúde.  

Quanto à agenda Brasil-Argentina, os dois países seguem trabalhando 

conjuntamente de forma estreita e coordenada, tanto no âmbito bilateral quanto nos foros 

regionais e multilaterais, dando seguimento às instruções exaradas pelos ministros. Após a 

reunião bilateral entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e o 

Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina, ocorrida em Brasília, 
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em fevereiro de 2020, ocorreram aberturas de mercado para exportações brasileiras de  

sêmen suíno, anfíbios (rãs), lanolina, recortes de pele bovina para gelatina, produtos avícolas 

termoprocessados (ovos e ovo-produtos), reprodutores bovinos, embriões bovinos e lácteos 

destinados a alimentação animal. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

O Brasil terá papel preponderante para a manutenção do abastecimento alimentar 

mundial. Haverá um possível aumento na demanda por alimentos mais baratos, devido à 

recessão e à queda no poder aquisitivo da população em geral, o que exigirá maior fluidez 

logística. Assistiremos também a um aumento na comercialização em mercados, comércio 

eletrônico e serviços de entrega. 

 

O que irá mudar? 

Prevê-se aumento das políticas para redução de dependência alimentar em outros 

países, o que poderá ocorrer por intermédio de medidas de apoio doméstico e subsídios. 

Haverá uma desaceleração do comércio mundial. A Organização Mundial do 

Comércio (OMC) estima um decréscimo de 13% para 2020, em um cenário de Covid-19 sob 

controle na maioria dos países, e ao menos 32% em um cenário pessimista. Da desaceleração 

do comércio mundial e do crescimento econômico, decorrerá uma fuga de investimentos 

dos países em desenvolvimento, o que poderá afetar o Brasil e a região. 

É provável um aumento global de requisitos técnicos, sanitários e fitossanitários, 

dando margem inclusive a recrudescimento do protecionismo, principalmente em produtos 

de origem animal. A credibilidade sanitária de um país poderá ser vinculada à forma como 

tem administrado a pandemia. O nacionalismo e o xenofobismo poderão aumentar, com 

consequente elevação de subsídios distorcivos ao comércio mundial agrícola. 

Ocorrerá o encarecimento dos alimentos, pelo incremento do custo de produção 

provocado por aumentos em: controle sanitário dos alimentos; frequência das auditorias e 

missões, custos com embalagem e transporte; controle e tempo de retenção em portos e 

fronteiras. 

Os consumidores adotarão novos hábitos, com implicações duradouras. 

A pandemia demonstrou ao grande público a importância e a complexidade do 

agronegócio, melhorando e fortalecendo sua imagem como fonte de alimentos. 
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Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Será fundamental a intensificação dos mecanismos de controle, públicos e privados, 

para garantir a segurança alimentar, com a manutenção e aprimoramento da defesa 

sanitária, protocolos sanitários, boas práticas de fabricação e biossegurança. 

Também importante é a melhoria na infraestrutura logística, que trará impactos na 

competitividade dos nossos produtos e na disponibilidade dos alimentos. 

Como reação a um cenário de maior protecionismo, o Brasil deverá buscar a 

ampliação de acordos comerciais, com vantagens significativas nos capítulos agropecuários, 

para a redução de tarifas e a consolidação de parceiros comerciais. Muitos de nossos 

principais competidores já se beneficiam de preferências obtidas por intermédio de acordos 

comerciais firmados com diferentes países. 

O Brasil deve investir em tecnologia, cada vez mais central para a produção de 

alimentos. Espera-se um incremento na utilização de sistemas de rastreabilidade, 

blockchain, tecnologias de informação e comunicação (TICs) e inteligência artificial (IA). 

Deve-se estar atento à exigência de certificações, com possível imposição de padrões 

privados em mercados mais exigentes. Nesse contexto, é igualmente crítico combater a 

depreciação da imagem do agronegócio brasileiro, que se deve, em grande parte, pelo 

desconhecimento de nossa estrutura produtiva. 

Como estratégia para engajamento com países mais vulneráveis, devemos ampliar a 

cooperação técnica, como porta para melhorar as relações econômicas e promover maior 

intercâmbio comercial e diversificação de destinos. 

 

2.2 CANADÁ/Ottawa 

Adida Agrícola: Luciana Pimenta Ambrozecivius 

 

Cenário atual: 

No Canadá, não há previsão de desabastecimento. Contudo, nas últimas semanas 

intensificaram-se as notícias sobre suspensão temporária das atividades dos 

estabelecimentos produtores de carne, devido ao aumento de casos da Covid-19 entre os 

trabalhadores, o que poderia levar a redução da oferta e aumento dos preços. Com relação 

às importações oriundas do Brasil, noticiam-se o cancelamento de contratos para carne de 

frango, devido à redução da demanda com o fechamento de bares e restaurantes, e 

dificuldades para exportação de produtos perecíveis, devido ao cancelamento da rota aérea 
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operada pela Air Canada. Sobre o trigo exportado pelo Canadá, não há a imposição de 

restrições até o momento. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Entende-se que, num momento posterior à Covid-19, haverá tendência de aumento 

no protecionismo, para fortalecer a produção agrícola doméstica enfraquecida com a crise, 

e nacionalismo, com grande incentivo ao consumo de produtos locais pela divulgação de 

atributos de qualidade e segurança do alimento produzido localmente. 

Nesse sentido, seria importante desenvolver estratégias para promoção de produtos 

agropecuários com maior valor agregado que pudessem complementar a pauta doméstica, 

através da profissionalização de determinadas cadeias de produção e da qualificação do 

produtor para exportação. 

 

O que irá mudar? 

No Canadá, para entendermos as oportunidades que se apresentam, é importante 

ressaltar a relação com o seu principal parceiro comercial, os EUA. Durante a pandemia, 

tensões entre os dois países poderão refletir na procura e no fortalecimento de novas 

parcerias pelos canadenses em um momento pós-crise. 

Importante mencionar que a situação atual expôs fragilidades na cadeia de produção 

canadense, tais como a grande dependência da mão de obra imigrante. Estima-se a 

necessidade de cerca de 60 mil trabalhadores temporários para plantio da próxima safra, 

ingresso que deverá ser reduzido e atrasado pelas limitações atuais em relação à 

disponibilidade de voos e às medidas de isolamento requeridas. 

A crise atual deixa claro que a dependência de outras nações em relação a itens de 

saúde e de alimentação é extremamente indesejável, e países que possuem planejamento 

de longo prazo, como o Canadá, deverão focar grandes recursos e esforços nos próximos 

anos para reduzir essa dependência. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Para nos anteciparmos a essas mudanças, é relevante adotarmos ações que 

enfatizem a importância do Canadá como parceiro, focando em três objetivos principais:  

(1) Canadá como importador de alimentos: o setor agrícola canadense tem grandes 

dificuldades para o plantio da próxima safra nessa curta janela da primavera e, em função 

de um setor impactado e da necessidade de sua recuperação, deverá haver a valorização de 
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produtos “made in Canada”. Dessa forma, é interessante o incentivo, nesse momento, a 

produtos complementares à pauta de produção canadense, como cafés especiais, frutas, 

feijões, mel e castanhas; 

(2) Ampliação de investimentos: considerando o interesse de empresas canadenses 

em setores como fertilizantes e maquinários agrícolas, é relevante a criação de projetos para 

ampliar essas oportunidades, inclusive aproveitando as experiências de desburocratização 

neste momento de crise para facilitar os investimentos. Importante considerar ainda que 

setores críticos (como fertilizantes) deveriam ser priorizados em uma agenda pós-Covid-19; 

e 

(3) Cooperação: a cooperação é uma ferramenta importante para estreitar laços. O 

Canadá recebe milhares de estudantes brasileiros, o que resulta em uma importante fonte 

de renda para o país. Como proposta, o Brasil poderia criar a oportunidade de receber 

estudantes canadenses, visando a capacitação e o intercâmbio de experiências na área 

agrícola. Existem também grandes oportunidades para cooperação científica. No pós-crise, 

áreas de pesquisa como melhoramento genético de plantas e animais, redução de 

desperdício de alimentos e tecnificação da produção serão priorizadas, e poderiam 

representar excelentes oportunidades para trabalhos conjuntos entre grupos de pesquisa 

do Brasil e do Canadá. 

Por fim, é importante ressaltar a centralidade da promoção de imagem positiva dos 

produtores agrícolas para a segurança alimentar global. Em um momento pós-pandemia, as 

escolhas e o comportamento dos consumidores estarão diretamente ligados à experiência 

vivida durante a crise, assim como a questões, como a sustentabilidade, que irão se misturar 

na “percepção de risco”. Nesse sentido, é relevante criar uma narrativa única para o 

agronegócio brasileiro, focada na segurança alimentar e na inocuidade do alimento. 

 

2.3.  COLÔMBIA/Bogotá 

Adido Agrícola: Marcus Vinícius Segurado Coelho 

 

Cenário atual: 

Na primeira semana do isolamento obrigatório, observou-se na Colômbia um 

aumento do consumo de hortaliças, frutas, verduras, arroz e tubérculos na ordem de 20%, 

explicado pela necessidade de realização das refeições em casa e de aquisição de reservas 

frente às restrições de deslocamento. Todos os produtos mencionados são supridos pela 

produção interna, existindo importação esporádica de arroz do Peru e dos EUA. Por ora, não 

há notícia sobre desabastecimento. Os setores sucroalcooleiro e de flores encontram-se 

bastante impactados pela redução da demanda interna e internacional. Observam-se 
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também casos pontuais de elevação injustificada nos preços de alguns alimentos, o que 

levou o governo a monitorá-los para eventual aplicação de medidas punitivas aos 

especuladores. 

Até o momento, não há estudos ou indicação de mudança de padrão de consumo de 

alimentos na Colômbia. Durante o momento de isolamento ou quarentena, é possível que 

haja um aumento do consumo de alimentos congelados ou semi-preparados, pela 

comodidade e pelas restrições à movimentação. Especialistas locais apontam que é possível 

que ocorra, no período de isolamento, um direcionamento para produtos menos calóricos. 

No entanto, é prematuro afirmar a existência de uma tendência duradoura de alteração do 

padrão de consumo. Uma situação de desabastecimento no médio ou longo prazo poderia 

influenciar mais fortemente os padrões de consumo, seja pela escassez, seja pela elevação 

dos preços, principalmente em produtos de maior valor como as carnes, por exemplo. De 

qualquer forma, é importante levar em conta uma possível reversão quando superada a fase 

de desabastecimento e recuperado o poder de compra. 

Entre os produtos com registro de aumento de consumo durante o surto, o arroz 

poderia constituir mercado a ser explorado pelo Brasil. No entanto, as tarifas atualmente 

aplicadas ao produto, sob o sistema andino de franja de preços, tornam o comércio 

impraticável. Sob a ótima do fornecimento de matérias-primas para alimentação animal e 

outros processos agroalimentares, convém registrar a recente decisão do governo 

colombiano de zerar temporariamente as tarifas de importação para grãos de milho, sorgo 

e soja, assim como para a torta de soja.  

Observa-se disposição das autoridades locais em promover algum nível de 

intervenção no mercado interno, para evitar o aumento especulativo dos preços de 

alimentos, produtos de higiene e saúde. Recentemente, o governo nacional editou norma 

que autoriza os Ministérios de Agricultura e da Indústria e Comércio a monitorar os preços 

de diferentes produtos, entre eles arroz, leite, açúcar refinado, azeite de girassol, ervilha, 

cebola, batata, ovos e laranja. Também estuda medidas para coibir as práticas excessivas. 

Ainda no plano interno, uma corrente de economistas colombianos defende que o 

momento seria propício para a adoção de políticas de substituição de importações. Contudo, 

o governo ainda não adotou medidas nesse sentido. 

No plano internacional, o governo colombiano já vem demonstrando sinais de 

protecionismo para produtos sensíveis, como observado na recente restrição à importação 

de etanol. Em contrapartida, com o objetivo de apoiar a produção animal interna, o governo 

nacional suspendeu a aplicação do sistema de franja de preços e definiu tarifa zero para a 

importação de certos insumos, já mencionados anteriormente, o que configura uma 

oportunidade de mercado. Já existem requisitos fitossanitários acordados entre Brasil e 

Colômbia países para esses produtos.  
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Como será a demanda do mundo por alimentos? 

A alteração da demanda de alimentos no mundo dependerá do tempo de duração da 

pandemia e de suas consequências duradouras sobre a economia (desemprego, 

endividamento, redução de consumo). É possível prever que, com a desaceleração 

econômica, haja em alguns mercados redução do consumo de produtos de maior valor 

agregado, como as carnes, produto intimamente relacionado ao poder aquisitivo dos 

consumidores. O aumento do desemprego que acompanha a desaceleração da economia 

pode resultar no aumento do preço de alimentos que naturalmente demandam uso mais 

intensivo de mão de obra, como frutas e café, por exemplo, coincidentemente produtos 

voltados à exportação. 

 

O que irá mudar? 

Neste momento, merecem maior atenção as questões relacionadas à logística na 

movimentação de insumos e mercadorias. Com a experiência do isolamento, voluntário ou 

obrigatório, é possível que haja alterações permanentes na forma de comercialização dos 

alimentos. Em países como a Colômbia, onde a prática de entregas já era bastante adotada, 

estima-se que, superada a crise, a população amplie o hábito de aquisição online de 

alimentos em restaurantes e supermercados (produtos preparados e frescos). 

Experiências com novas formas de comercialização de alimentos (mercado virtual, 

relação direta entre produtor e consumidor), com aprovação e mesmo incentivo dos 

governos, estão sendo observadas em diferentes níveis, como leilões e feiras eletrônicas, 

por exemplo. Esse comportamento permanecerá, em alguma medida, após a contingência, 

dada a redução de custos e praticidade associadas. 

Movimentos de simplificação também têm sido observados na certificação 

governamental dos produtos, sendo admitido em diferentes países, entre outras medidas, a 

versão eletrônica ou digitalizada de documentos exigidos nos controles de importação. 

Espera-se ainda um aumento da intervenção dos governos na produção doméstica, 

com medidas de apoio interno, protecionismo em relação às importações de produtos 

concorrentes e possivelmente abertura comercial para produtos sensíveis não produzidos 

localmente. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Com a retomada da economia no pós-COVID-19, seria oportuno documentar e 

aproveitar as experiências de facilitação de comércio temporárias que surgiram no contexto 

da crise, de natureza procedimental ou tarifária, buscando, na medida do possível, torná-las 
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permanentes, ainda que para casos ou situações específicas. Importante também 

potencializar as iniciativas para certificação eletrônico, sanitária e de qualidade, diminuindo 

a dependência de mão de obra e assegurando maior eficiência a processo crítico para as 

operações de importação e exportação. O acompanhamento das políticas de apoio interno 

e de eventuais medidas restritivas ao comércio é necessário. Por fim, as necessidades 

imediatas para recuperação econômica da produção agrícola dos países parceiros devem ser 

exploradas: matérias-primas a menor custo, produtos complementares e insumos. 

 

2.4 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/Washington 

Adido Agrícola: Filipe Guerra Lopes Sathler 

 

Cenário atual: 

Nas primeiras semanas de crise, foi possível notar a escassez temporária de alguns 

produtos agrícolas, como carne bovina e suína, massas, enlatados, alguns tipos de grãos 

(arroz, em especial) e vários artigos de higiene. Como explicação para esse fenômeno, 

podemos citar a acumulação de bens por consumidores preocupados com a duração do 

distanciamento social e o desabastecimento de produtos, assim como a incapacidade 

logística de reposição das prateleiras em face à demanda explosiva e repentina. 

As grandes processadoras de alimentos também tiveram que alterar seus sistemas e 

volumes de produção, pois parte de seus produtos eram destinados a restaurantes, 

cafeterias, bares e estádios, fechados por conta da pandemia. Esses ajustes impactaram a 

cadeia produtiva em sua totalidade: menos animais passaram a ser abatidos, resultando 

numa diminuição de produtos disponíveis para o consumo. 

A situação foi agravada com a disseminação da doença pelo interior dos EUA, onde 

vários abatedouros e processadoras de alimentos foram fechados por contaminação entre 

funcionários. Mesmo mediante a aplicação de precauções de distanciamento social e 

separação física nas linhas, as grandes empresas simplesmente não conseguiram manter sua 

produção. 

Como resultado, já se vislumbra a despopulação de animais por produtores incapazes 

de comercializá-los ou mantê-los em propriedade. O governo federal tem envidado esforços 

para manter a atividade pecuária, considerada essencial, em pleno funcionamento. 

Em relação ao mercado de etanol, os EUA têm uma grande preocupação quanto a 

seu impacto sobre o milho, sua matéria prima naquele país. Com a redução da atividade 

econômica e o menor consumo de combustíveis fósseis, juntamente com a crise dos preços 

de petróleo, a produção e o escoamento do etanol tornaram-se uma incógnita. Caso o 
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cenário não se normalize, certamente haverá excesso de milho no mercado norte-

americano, que fatalmente direcionará o excedente para exportação, deprimindo os preços 

globais. 

A próxima safra parece não estar ameaçada pela Covid-19. Há um esforço muito 

grande para a manutenção da política de vistos de imigração temporária para trabalho na 

agricultura (vistos tipo H2A). No início da pandemia, várias entidades representativas do 

setor se manifestaram contrárias a uma restrição migratória, pois muitas atividades agrícolas 

são altamente dependentes de mão de obra estrangeira. Até o momento, apesar de 

problemas pontuais, a situação parece controlada, e os consulados americanos têm 

trabalhado para garantir a emissão dos vistos. Houve, inclusive, relaxamento das exigências 

para a renovação da categoria H2A. 

A Covid-19 também lança dúvidas sobre o cumprimento do pactuado na Fase 1 do 

acordo comercial administrado entre China e EUA. Mesmo sem conhecer os reais impactos 

da pandemia no mundo, alguns analistas já lançam dúvidas sobre a promessa de compra de 

produtos norte-americanos pela parte chinesa. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Haverá uma maior preferência por alimentos shelf stable, de deterioração mais lenta, 

dado o medo da ruptura das cadeias de suprimento e a formação de estoques. Além disso, 

é provável que o consumidor passe a escolher produtos de mais fácil preparo, privilegiando 

inclusive alimentos prontos. 

Com a depressão econômica, já presente e cuja duração segue incerta, espera-se que 

os preços dos alimentos básicos (arroz, feijão, milho e alguns cortes de carne) permaneçam 

baixos. Produtos high tech, como “carne vegetal”, e produtos premium deverão permanecer 

mais tempo nas prateleiras. 

 

O que irá mudar? 

Não são todos os países que possuem um elevado grau de autossuficiência alimentar, 

tal como o Brasil e os EUA. A pandemia tem levado diversas nações a cobrar garantias de 

suprimento de seus fornecedores. O risco real de desabastecimento levará a uma corrida 

pela autossuficiência e um foco maior na segurança alimentar. Isso será patente em países 

com elevada população, ou que já experimentaram a escassez por eventos como guerras e 

outras epidemias. 

Movimentos e ações de reforço ao nacionalismo serão mais recorrentes, e se 

traduzirão na preferência pela produção local e no rechaço a produtos estrangeiros. Essa 
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tensão não partirá do cidadão médio, mas será fomentada por políticos e associações de 

produtores que verão sua competitividade reduzida. Ressalte-se que esse movimento, já 

bastante comum na Europa, será mais generalizado. 

Como resposta às manifestações de classe, é muito provável que haja um aumento 

das barreiras comerciais, especialmente as de segunda (técnicas, sanitárias e fitossanitárias) 

e terceira geração (questões socioambientais), além de um endurecimento nas negociações 

para abertura de mercados. 

O ambiente internacional será propício para a rediscussão de paradigmas de 

sanidade animal e vegetal, com foco especial na garantia da saúde humana. Recorde-se que 

a Covid-19 é uma zoonose e os países buscarão discutir a situação da produção animal em 

nível industrial, a rastreabilidade e os registros auditáveis da produção agrícola. Além disso, 

os wet markets tenderão a sofrer maiores restrições, mas, pela natureza social de sua 

existência, ações sistêmicas serão imprescindíveis. 

Pelas dificuldades econômicas, empresas menores não resistirão e poderão ser 

absorvidas por aquelas que restarem no mercado. Em ambas as situações, de falência ou 

incorporação, observaremos um fortalecimento de oligopólios e concentração de mercado. 

Por fim, considerando as dificuldades apresentadas pela pandemia, a robótica e a 

inteligência artificial serão mais facilmente encontradas no campo. A aplicação dessas 

tecnologias tenderá a reduzir custos de produção, tanto de insumos quanto de mão de obra. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Pela sua natureza, de grande produtor com qualidade, o Brasil deve liderar as 

discussões sobre os paradigmas de sanidade da produção e saúde. O fortalecimento da 

defesa agropecuária será fundamental nesse processo. 

O engajamento nos fóruns internacionais, notadamente no Codex Alimentarius, na 

OIE, na CIPV e, em última análise, na OMC será vital para a garantia do princípio científico 

como regra para as transações comerciais. Será fundamental o alinhamento com países like-

minded nas discussões vindouras.  

A promoção da imagem e de produtos do Brasil será fundamental. Em momentos de 

carestia é que o cidadão comum consegue enxergar com maior clareza o trabalho no campo. 

O produtor, que é naturalmente preocupado com o meio ambiente em que se encontra, até 

por uma questão de sobrevivência, precisa ter sua história contada com transparência. 

A história do produtor brasileiro é exemplo de sucesso do compartilhamento de 

responsabilidades para a preservação ambiental no país. 
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Em um mundo mais competitivo, a cooperação técnica será um diferencial nas 

negociações. O Brasil tem capacidade para estender cooperação a países em dificuldade e, 

assim, melhorar seu soft power. Ao mesmo tempo, pode receber cooperação simétrica de 

países alinhados, em formato de intercâmbio. 

 

2.5 MÉXICO/Cidade do México 

Adida Agrícola: Bivanilda Almeida Tapias 

 

O que irá mudar? 

A gravidade da pandemia e a diversidade de medidas adotadas pelos diferentes 

países podem alterar as relações comerciais internacionais, com consequente diminuição do 

vigor dos acordos atualmente estabelecidos e, em geral, da confiança comercial entre os 

países. 

Nas trocas comerciais, poderão aumentar as barreiras e exigências de condições de 

higiene e sanidade nos processos de produção, transformação, armazenamento e 

comercialização de produtos agroalimentares, com vistas a garantir sua inocuidade e 

rastreabilidade absoluta. Dessa maneira, somente a cooperação entre os países, por 

intermédio de organizações supranacionais, como OIE, Codex Alimentarius, CIPV, FAO e 

OMC, será capaz de manter as negociações em bases técnico-científicas. 

Adicionalmente, em alguns países e blocos já se percebe um movimento de 

“renacionalização” da produção e de promoção do comércio intrarregional para intercâmbio 

comercial da oferta exportável. 

Do ponto de vista do consumidor, no médio prazo, algumas tendências se tornarão 

regras, como o apelo à sustentabilidade e ao uso de novas formas de 

distribuição/comercialização (comércio eletrônico). 

Segundo projeções da ONU, após a atual pandemia, a população em vulnerabilidade 

alimentar passará de 135 para 265 milhões de pessoas, circunstância que obrigará o 

fortalecimento de programas de ajuda humanitária para garantia de alimentos básicos às 

nações afetadas, gerando, assim, demanda para os países produtores de alimentos a preços 

mais competitivos. 
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Como será a demanda do mundo por alimentos e como podemos nos antecipar para a 

retomada da economia pós-COVID 19? 

Nenhuma nação produz tudo que consome. Os países especializam-se e o setor 

agroalimentar pode ser aquele com mais oportunidades. Daí a importância de um trabalho 

forte voltado a sua revalorização. 

No curto prazo, é válida a estratégia de ocupar o espaço deixado por países que 

restringiram suas exportações (ampliação da participação brasileira). 

Nesse sentido, os países mais desenvolvidos e/ou importadores líquidos buscarão 

garantir o fornecimento de matérias primas e insumos para alimentação animal, o que se 

configura numa oportunidade para o Brasil, por intermédio da negociação de novos acordos 

comerciais e da revisão de requisitos sanitários/fitossanitários e tarifas. 

No médio e curto prazo, a fase pós-Covid-19 trará mudanças gigantescas, inclusive 

com a implementação de grupo gestor público-privado permanente para acompanhamento 

do comportamento dos mercados domésticos e internacionais em termos de estoques, 

demanda, protocolos de trânsito e comercialização, a fim de estabelecer políticas e medidas 

tanto para a produção (promoção, treinamento e informação, associativismo e 

cooperativismo) quanto para os processos de transformação e marketing (rastreabilidade, 

certificação e marcas de qualidade, incentivo a produtos de maior valor agregado, melhoria 

da infraestrutura e logística) que lhes proporcionem uma resposta rápida e conveniente. 

 

2.6 PERU/Lima 

Adida Agrícola: Ângela Peres 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Nos próximos anos, deverá ocorrer um aumento na demanda por alimentos básicos, 

seguros e baratos, principalmente devido à diminuição do poder de compra da população 

mundial. O consumidor fará uma redistribuição dos gastos. Muitas famílias serão afetadas e 

tentarão reduzir dispêndios de luxo, não essenciais ou com entretenimento fora de casa.  

A queda da demanda por alimentos de maior valor agregado será uma tendência, em 

função da diminuição da alimentação fora do lar, fechamento de bares, restaurantes, 

escolas, diminuição do turismo, viagens e eventos. 

No momento, o que o consumidor está procurando é a conveniência, a fim de 

abastecer as famílias da maneira mais prática. Isso tem sido evidenciado pelo crescimento 
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da compra de refeições congeladas ou pré-preparadas, concomitante ao aumento da 

demanda por produtos frescos (frutas e hortaliças frescas e carnes). 

Nesse sentido, deverá crescer a demanda por sistemas de entrega, vendas pela 

internet e maior disponibilidade de produtos em mercados e feiras livres próximas aos locais 

da residência, pois os consumidores querem evitar locais de aglomeração e abastecer-se 

somente do necessário. Essa tendência recomendará a adaptação das embalagens dos 

produtos a tamanhos menores e a oferta de produtos com maior tempo de prateleira. 

A pandemia igualmente tem contribuído para a formação de um “novo estilo de 

vida”: consumidores passam a ter maior preocupação com a saúde, o que poderá levar a um 

aumento de demanda por alimentos funcionais, nutracêuticos, orgânicos e de melhor 

qualidade. 

 

O que irá mudar? 

A tendência é que ocorra um aumento da aproximação entre países vizinhos, com 

uma consequente regionalização de acordos comerciais, na busca por novos mercados e 

diversificação da pauta exportadora. Será mais conveniente a exportação para mercados 

próximos e a construção de blocos regionais fortes, de maneira a garantir o abastecimento 

local e o fluxo comercial entre os países. 

Evidenciam-se movimentos para a implementação de políticas de redução da 

dependência alimentar, o que poderá levar a maior protecionismo por parte dos países, 

ampliação dos investimentos internos para aumentar e diversificar a produção, formação de 

estoques estratégicos e consequente aumento dos níveis mundiais de subsídios. 

Poderá ocorrer também uma intensificação dos controles de qualidade e sanitários, 

de forma a responder a pressões do consumidor por alimentos mais seguros. 

Devido ao grande número de demissões em alguns setores do comércio e da 

indústria, é provável uma migração de mão de obra para a área agrícola, que deverá investir 

em treinamento e capacitação, além de em ações de responsabilidade social e empresarial. 

Deve-se observar, inclusive, um deslocamento da produção agrícola tradicional para 

a produção de insumos voltados à elaboração de produtos de higiene, limpeza e bem-estar, 

tais como papel e celulose, álcool, fibras e fragrâncias. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

Um dos pontos relevantes para o direcionamento de ações é a busca por informação. 

Faz-se necessário o monitoramento de cenários para analisar hábitos de consumo, 

abastecimento, produção, tendências e oportunidades pelo mundo. 



24 

 

Será necessário um aprimoramento dos sistemas de defesa agropecuária, 

certificação e logística, com a adoção de certificação digital, a melhoria da infraestrutura nas 

fronteiras, portos e aeroportos e a regulação e implantação de ferramentas de controle 

remoto, em tempo real, nas unidades de produção. Soma-se a isso uma reengenharia de 

portos e aeroportos, de forma a alcançar maior automação, com a diminuição da mão de 

obra empregada e a racionalização dos períodos de entrada e saída. 

Diante da tendência de regionalização, é importante a renegociação dos acordos 

comerciais, sanitários e fitossanitários bilaterais e regionais, com aberturas de mercado e 

integração cada vez maior com os países vizinhos. 

É fator prioritário a garantia da produção e atendimento à demanda mundial de 

alimentos. Nesse sentido, deve-se buscar a ampliação dos estoques estratégicos para o 

equilíbrio de preços. 

Além disso, as expansões de linhas de crédito e de seguro rural para o produtor e 

para a indústria alimentícia tornam-se vitais para o aumento da produção, automação, 

armazenagem, tecnologia de produção, cadeia de frio e distribuição de alimentos. 

Ações de cooperação internacional e promoção comercial dos produtos brasileiros, 

de maneira ativa e organizada e, principalmente, valorizando a capacidade do nosso país em 

honrar compromissos, são fundamentais para alcançar novos mercados e garantir o 

comércio. 

Ademais, vale ressaltar a importância cada vez maior dos investimentos voltados à 

capacitação do produtor rural e à pesquisa. Torna-se crucial o apoio público e privado para 

o desenvolvimento de ferramentas de alto impacto digital e sua aquisição pelos produtores 

rurais, de forma a organizar compras e vendas coletivas de produtos agrícolas (cooperativas 

e plataformas de market place). Essas soluções devem enfocar áreas prioritárias como, por 

exemplo, logística, atendimento remoto, comercialização da produção e acesso digital a 

insumos e crédito. 
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3. ÁSIA 

 

3.1. ARÁBIA SAUDITA/Riade 

Adido Agrícola: Marcel Moreira Pinto 

 

Cenário atual: 

Grande importador de alimentos e preocupada com a segurança alimentar, a Arábia 

Saudita busca, em meio à pandemia da Covid-19, manter os fluxos de importação de 

alimentos e formar estoques estratégicos de alguns produtos, como trigo, arroz e cevada. 

Para evitar o pânico, o governo saudita divulga frequentemente os números de importação 

de produtos agrícolas e os dados da produção agropecuária local, ressaltando que os 

estoques de alimentos no país estão altos. O receio de desabastecimento levou à facilitação 

dos procedimentos para importação de alguns produtos, como ovos. Observa-se forte 

movimento para importação de animais vivos (bovinos e ovinos). Além disso, foi iniciada 

uma campanha para reduzir o desperdício de alimentos. 

Com o fechamento de restaurantes e o deslocamento da demanda para 

supermercados, a tendência é de queda nas importações de alguns produtos provenientes 

do Brasil, como cárneos de aves e de bovinos destinados ao setor de food serviceI. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

A recessão econômica e o menor poder aquisitivo da população podem contrair a 

demanda mundial por alimentos, principalmente pelos de maior valor. A demanda por 

alimentos básicos deve ser crescente. Países que formaram grandes estoques podem, em 

um segundo momento, reduzir suas compras de produtos básicos. 

 

O que irá mudar? 

A pandemia pode ocasionar a queda da confiança nas cadeias globais e a priorização 

de parceiros tradicionais e confiáveis, em termos sanitários e de continuidade. Países 

deverão buscar o estabelecimento de acordos e parcerias bilaterais e regionais. 

O receio pelo colapso das cadeias de abastecimento pode aumentar as compras 

governamentais de alimentos e os estoques estratégicos, principalmente em países 
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altamente dependentes da importação de produtos agrícolas. Além disso, países poderão 

estabelecer medidas restritivas às exportações de alimentos.  

Espera-se o aumento na utilização de medidas protecionistas, como barreiras 

comerciais e subsídios, de forma a estimular a produção doméstica. Em contrapartida, 

poderá ocorrer recuo na proteção a alguns setores, como aqueles altamente dependentes 

de matéria-prima e insumos externos. Na Arábia Saudita, os baixos preços do barril do 

petróleo poderão limitar a capacidade do país de promover medidas de apoio doméstico. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

É importante manter e fortalecer o papel do Brasil como fornecedor sólido e confiável 

de produtos agropecuários seguros e saudáveis, inclusive por intermédio de ações de 

imagem e de posicionamento do país como fonte segura de alimentos. Sugere-se, assim, 

maior divulgação das ações realizadas pelo governo brasileiro e pelas cadeias do agronegócio 

para manter as exportações fluindo. 

É possível buscar acordos comerciais, parcerias estratégicas e ações de cooperação. 

No caso dos países do Oriente Médio, altamente dependentes de importações de alimentos, 

é viável prospectar oportunidades de investimentos no Brasil com garantia de aquisição de 

produtos agrícolas e investimentos em infraestrutura. Para países do Oriente Médio, 

também é possível identificar oportunidades para ampliar e diversificar a pauta exportadora, 

além de buscar soluções logísticas para agilizar e baratear o transporte de mercadorias. 

 

3.2. CHINA/Pequim 

Adidos Agrícolas: Fábio Coelho Correa de Araújo  

Jean Carlo Cury Manfredini 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

No curto prazo, considerando os diferentes estágios de evolução da pandemia da 

Covid-19, poderemos verificar um choque entre oferta e demanda assíncronas de produtos 

agropecuários entre os países. 

Com a diminuição da renda per capita, e a depender dos hábitos alimentares das 

populações, devemos observar a redução de consumo de produtos “menos essenciais”, tais 

como lácteos, carne bovina, tecidos, frutas e flores. 
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Em se tratando de China, o país encontra-se na segunda fase da epidemia da Covid-

19, na qual observamos significativa redução no número de novos casos da virose pelo país. 

Com isso, muitas das atividades econômicas estão retornando à normalidade: as pessoas 

começam a sair de suas casas para consumir; o comércio, incluindo os restaurantes, estão 

abrindo suas portas; e a demanda por produtos agrícolas segue aumentando. 

Em contrapartida, pelo lado da oferta, muitos frigoríficos chineses ainda não 

restabeleceram suas atividades de abate, ao mesmo tempo em que frigoríficos exportadores 

pelo mundo estão fechados devido ao controle epidemiológico. Apesar do início da 

recomposição do rebanho suíno chinês, que teve início em outubro do ano passado, a Peste 

Suína Africana (PSA) continua comprometendo a produção do país, gerando um cenário de 

alta de demanda e de preços para a carne suína importada durante todo o ano de 2020. A 

lagarta do cartucho, que chegou ao sul da China em janeiro de 2019, deverá causar 

significativas quebras de safra de grãos no norte e nordeste do país. 

Somando os efeitos da Covid-19, da PSA e da lagarta do cartucho, a demanda chinesa, 

conforme alguns dados de importação já indicam, deverá seguir aumentando para as carnes 

de frango, suína e bovina, soja, produtos lácteos e demais grãos. Deverá sofrer, no entanto, 

redução de 40% para o algodão, ainda no primeiro semestre, devido à queda da produção 

da indústria têxtil chinesa. 

 

O que irá mudar? 

Os governos passarão a se preocupar mais com a segurança alimentar. 

Os reflexos da Covid-19 na logística das exportações mundiais e o medo do 

desabastecimento durante a pandemia trouxeram a tona maior receio quanto à 

dependência da importação de alimentos de poucos países exportadores. Nesse sentido, a 

China tem buscado ampliar a quantidade de fornecedores. 

A China poderá reforçar o investimento em outros países, a fim de tentar garantir a 

produção e o direcionamento das vendas para si, sempre que se fizer necessário. Além disso, 

a formação e a manutenção de estoques reguladores, que já são políticas de estado, se 

tornarão cada vez mais comuns. 

A venda online de produtos, particularmente na área de alimentos, tem se 

consolidado como opção segura e conveniente no dia a dia das pessoas. Existe uma 

tendência de aumento no consumo de celulose, por se tratar de insumo para embalagens 

de papel e papelão. 
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Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

O fortalecimento da defesa agropecuária garantirá a segurança e a inocuidade dos 

alimentos fornecidos à população brasileira e, ao mesmo tempo, consolidará a 

confiabilidade do sistema brasileiro de saúde e inspeção animal e vegetal. Evitar o ingresso 

de doenças e pragas que possam aniquilar rebanhos e plantações é o principal pilar da 

segurança alimentar doméstica e da manutenção das exportações brasileiras. 

O Brasil deve divulgar seus esforços durante a crise para manter os compromissos 

assumidos com os países importadores, demonstrando inequivocamente sua seriedade e 

empenho. 

Ficou evidente a importância da informatização de processos, principalmente da 

emissão de Certificados Sanitários e Fitossanitários e seu reconhecimento pelas autoridades 

estrangeiras. 

 

3.3. COREIA DO SUL/Seul 

Adido Agrícola: Gutemberg Barone de Araújo Nojosa 

 

Cenário atual: 

A Coreia do Sul foi um dos países mais afetados pelo coronavírus. Como resposta, o 

governo rapidamente adotou medidas em todas as áreas, inclusive na agrícola, e fez um 

trabalho de epidemiologia básica, investigando cada caso, testando e isolando as pessoas, e 

desinfetando os locais focos da doença. Ainda no dia 25 de fevereiro, um dia antes de o Brasil 

registrar o primeiro caso oficial, a Coreia já estava avançada na implementação de medidas 

na área agrícola. Excetuando-se problemas pontuais, as atividades de importação e 

exportação do país estão ocorrendo normalmente. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Devido ao encolhimento temporário e à perda de poder aquisitivo das economias, a 

demanda por alimentos poderá se ver enfraquecida, e os preços de produtos agrícolas, no 

médio prazo, poderão cair devido à fraca procura e à liberação de estoques. 
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O que irá mudar? 

A produção e o comércio de alimentos deverão se fortalecer como setores 

estratégicos. Haverá, consequentemente, um maior protecionismo e um movimento para 

reforçar os padrões de sanidade. 

O comércio online de alimentos se consolida como tendência. O mercado de entregas 

de alimentos por lojas virtuais vem se expandindo, distribuindo não apenas produtos 

processados, mas também alimentos frescos, frutas, vegetais, carnes e pescados. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

Para garantir e ampliar as exportações brasileira, deve-se: buscar a expansão de 

parcerias estratégicas; negociar acordos de certificação eletrônica; divulgar que o Brasil não 

restringirá suas exportações de produtos agrícolas; promover os padrões de qualidade e 

sanidade dos produtos brasileiros; diminuir o custo de transporte de produtos agrícolas; 

incentivar a modernização e a integração da agroindústria em mais cadeias de valores e 

produtos, especialmente em relação a novas embalagens; e ampliar a agroindústria de 

biotecnologia associada a fármacos e química fina de suplementos alimentares. 

 

3.4. ÍNDIA/Nova Délhi 

Adido Agrícola: Dalci de Jesus Bagolin 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

No curto prazo, espera-se uma redução na demanda por produtos de maior valor 

agregado. Especificamente na Índia, onde se concentra cerca de um sexto da população 

mundial, os produtos mais consumidos são as fontes de carboidratos (arroz, trigo e açúcar), 

basicamente atendidos pela produção interna. Com o grande crescimento econômico dos 

últimos anos, o aumento da renda, a expansão da classe média, a urbanização e a mudança 

dos hábitos alimentares, produtos de maior valor agregado, como carne de frango, lácteos, 

frutas e castanhas, vinham apresentando um aumento do crescimento de 5% a 7% ao ano. 

O Brasil poderia tornar-se um importante fornecedor desses produtos. Os óleos vegetais (de 

palma e de soja) são os produtos agrícolas mais importados pela Índia, representando 50% 

das importações. O óleo de soja é o principal produto da pauta brasileira de exportações 

agrícolas, o que demonstra interessante complementaridade entre as economias. 

No curto prazo, a demanda indiana está sendo afetada pelo lockdown de 40 dias 

decretado pelo governo. A economia está praticamente paralisada, pois somente as 
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atividades extremamente essenciais estão funcionando, e a movimentação das pessoas nas 

ruas é controlada pela polícia. Com o fechamento de restaurantes, escolas e cozinhas 

industriais (grande parte das indústrias estão paralisadas), a demanda por alguns produtos 

sofreu redução significativa. Entre aqueles mais afetados estão os óleos vegetais, incluindo 

o de soja. 

O atraso no desembaraço nos portos indianos, com contêineres acumulados devido 

à falta de mão de obra ocasionada pelo lockdown, pode afetar a oferta interna de alguns 

produtos importados. Isso é particularmente preocupante para o Brasil no caso de suas 

exportações de maçãs, que se concentram justamente neste período do ano. 

A maior mudança no padrão de consumo de alimentos durante a pandemia foi a 

redução drástica no consumo de carne de frango e de ovos em virtude da disseminação de 

notícias falsas. Logo após os primeiros casos da doença, grupos religiosos e influenciadores 

associaram a ocorrência do vírus a hábitos não vegetarianos de alimentação na China. O 

medo de contaminação pelo consumo de frango, na maior parte vendido vivo ou recém-

abatido, fez o consumo reduzir-se em 40%, ocasionando perdas enormes aos produtores e 

integradores. O governo iniciou uma campanha de esclarecimento, inclusive com a 

participação do Ministro da Pecuária, comendo ovos em seu café da manhã. Essa redução, 

contudo, ainda não foi revertida e está afetando a indústria de farelo de soja, que conta com 

grandes estoques acumulados. Espera-se que, com o final da crise, o consumo de carne de 

frango se normalize e retome o crescimento. 

 

O que irá mudar? 

A Ásia continuará sendo o polo econômico mais dinâmico do mundo. As previsões 

indicam que, apesar da crise, China e Índia apresentarão resultados positivos de crescimento 

do PIB neste ano. Estimativas do Banco Mundial e do FMI apontam uma desaceleração do 

PIB indiano, que se traduzirá, de toda forma, em um crescimento ainda positivo de 2%. Para 

2021, as projeções apontam retomada da economia para os mesmos patamares pré-crise, 

com expansão anual em torno de 6%. Nesse cenário, o crescimento do consumo favorece o 

Brasil, um potencial fornecedor de proteínas, frutas e outros produtos de maior valor 

agregado, possibilitando dar continuidade às estratégias para o aumento da presença 

brasileira no mercado indiano. 

Uma mudança importante está acontecendo no mercado de pulses (grão de bico, 

lentilhas, feijões e ervilhas). O governo indiano ampliou o seu programa de distribuição de 

alimentos, com a inclusão de um quilograma de pulses por mês para 120 milhões de pessoas, 

o que deverá aumentar o consumo per capita. Trata-se de medida defendida há tempos por 

especialistas, para melhorar o perfil nutricional da população mais pobre. Espera-se que o 

programa seja mantido após a pandemia, oferecendo uma oportunidade ao Brasil para 
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expandir e diversificar suas exportações. A Índia, recorda-se, já é um importante importador 

do feijão brasileiro. 

No setor sucroalcooleiro, o cenário não é favorável. Com a queda no consumo de 

açúcar devido ao fechamento dos restaurantes e à paralisação da indústria, os excedentes 

do produto na Índia tornam-se maiores. A queda no preço do barril de petróleo irá 

desincentivar o programa indiano de uso de etanol como biocombustível, aumentando ainda 

mais o excesso de oferta de açúcar. Tais excedentes, aliados à queda do preço dessa 

commodity no mercado internacional, poderão levar o governo indiano a liberar seus 

estoques de mais de 12 milhões de toneladas. 

As dificuldades logísticas, ainda que temporárias, para a Índia exportar carne de 

búfalo, que apesar da baixa qualidade é bastante competitiva em preço, pode abrir espaço 

para avanço das exportações brasileiras de carne de gado para o Sudeste Asiático, Oriente 

Médio e África. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

A promoção comercial na Índia é fundamental, uma vez que há ainda uma grande 

distância cultural e comercial entre os potenciais importadores indianos e os exportadores 

brasileiros. No entanto, é necessário repensar as estratégias de promoção em um mundo 

pós-Covid-19, com possível redução de feiras presenciais, viagens e missões de negócios. 

A cooperação técnica exerce um papel muito importante para aumentar o 

intercâmbio entre os dois países na área agrícola, abrindo portas para nossos produtos. 

Tanto em relação à Índia quanto aos demais países, é importante o Brasil aproveitar 

o momento para se consolidar como um fornecedor confiável de alimentos seguros e 

saudáveis, produzidos por uma agricultora moderna e sustentável. 

 

3.5. INDONÉSIA/Jacarta 

Adido Agrícola: Gustavo Bracale 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

No cenário pós-pandemia, é natural que haja um aumento da preocupação com as 

questões relacionadas à saúde humana. Consequentemente, o nível de exigência sanitária 

para os alimentos tende a ser maior (rastreabilidade, requisitos sanitários). Além desse fator, 

a disponibilidade do alimento será fator de competitividade. Desburocratização, melhor 

desempenho logístico, investimento em canais de distribuição que utilizem plataformas 
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digitais (e-commerce) serão fundamentais para garantir maior competitividade aos produtos 

do agronegócio. Em um primeiro momento, deve ocorrer aumento da demanda por 

alimentos básicos, com custo menor, dada a recessão econômica esperada. Posteriormente, 

outros nichos de mercado, como produtos de conveniência, poderão gozar de melhores 

oportunidades.  

 

O que irá mudar? 

Além do enfoque em sanidade alimentar, deve ocorrer em muitos países, como é o 

caso da Indonésia, um aumento de políticas agrícolas e comerciais protecionistas. O intuito 

será a redução da dependência e vulnerabilidade externa, reforçando o controle de preços 

domésticos e a garantia do abastecimento por meio de estoques estratégicos. Há outro fator 

que tem sido verificado em alguns países nesse contexto: o favorecimento da produção local, 

em detrimento de produtos importados. 

Na Indonésia, sempre houve a busca dos governantes por autossuficiência na 

produção de alimentos, embora esse objetivo nunca tenha sido plenamente alcançado. 

Como efeito da pandemia, esperam-se incentivos ainda maiores para garantir a melhoria 

nos índices de produtividade agropecuários, de forma a aumentar a oferta doméstica de 

alimentos. 

No caso do comércio, entende-se que os parceiros tradicionais deverão ser 

priorizados, notadamente por conta de proximidade geográfica e de acordos de livre 

comércio já negociados. Mais uma vez, a vulnerabilidade em relação a aspectos logísticos e 

preços deverá desempenhar papel preponderante quanto às decisões sobre comércio que, 

no caso da Indonésia, é objeto de constante intervenção por parte do governo. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

A relação bilateral Brasil-Indonésia ainda carece de maior esforço das partes para 

uma aproximação efetiva. Como em todos os países asiáticos, a relação de comércio passa 

necessariamente pela construção de credibilidade e a promoção comercial é fundamental 

para levar maior conhecimento sobre as oportunidades de negócio ao setor privado.  

Adicionalmente, entende-se que, dada a competência técnica brasileira no 

agronegócio, uma forma de inserção no mercado pode ocorrer por intermédio de 

cooperação em setores considerados estratégicos pelo governo indonésio. Pode-se citar, 

como exemplo, a produção de açúcar (hoje a Indonésia é o maior importador mundial do 

produto) e a produção pecuária, dado que o consumo de carne tem crescido além da 

capacidade produtiva. Além da cooperação em si, a venda de bens (material genético, 

insumos) e serviços relacionados pode gerar interesse local. 
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Considerando-se os principais competidores brasileiros no comércio agrícola local 

(China, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e demais países da Ásia), a negociação de 

um acordo de livre comércio seria fundamental para assegurar maior competitividade ao 

produto brasileiro. Para tanto, cabe ao Brasil avaliar eventuais arranjos comerciais, que 

resultem inclusive em aumento de importação de produtos agrícolas indonésios e não 

somente no incremento das exportações brasileiras. 

Finalmente, para grupos empresariais que tenham capacidade de internacionalização 

e investimento, devem surgir oportunidades na região, uma vez debelada a crise sanitária e 

com a economia ainda em recuperação. As parcerias estratégicas, por meio de aquisições ou 

joint ventures, podem acelerar o processo de inserção competitiva no mercado asiático e na 

atração de investimentos para o Brasil. 

 

3.6. JAPÃO/Tóquio 

Adido Agrícola: Ricardo Ossamu Maehara  

 

Como será a demanda de alimentos no mundo? 

Em um primeiro momento, deve haver queda da demanda, mas com perspectivas de 

retomada gradual. Poderão ocorrer mudanças nos hábitos alimentares, principalmente 

quanto ao aumento do consumo de alimentos prontos e semi-prontos. Os impactos 

econômicos podem dificultar o abastecimento de alimentos por tradicionais países 

exportadores. 

 

O que irá mudar? 

O Japão é um país historicamente dependente da importação de alimentos. Tal 

condição reduz as perspectivas de enrijecimento de barreiras comerciais pelas autoridades 

japonesas. Pode haver, no entanto, aumento de medidas de protecionismo para alimentos 

produzidos localmente. 

Espera-se aumento da demanda por produtos prontos para consumo, devido à 

redução da procura por restaurantes, lanchonetes e bares. Devido à crise financeira, muitos 

consumidores passarão a buscar produtos de menor custo. No caso de proteína animal, a 

carne de frango seria a alternativa mais viável. 
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Como podemos nos antecipar para a retomada da economia no pós-Covid-19? 

Considerando a competitividade e recentes acordos de livre comércio do Japão com 

outros parceiros comerciais, um acordo de livre comércio Mercosul-Japão colocaria o Brasil 

em melhores condições de competição. 

Pode-se aumentar a diversidade de produtos brasileiros exportados ao Japão, pois a 

atual configuração de poucos bens na pauta brasileira de exportação fragiliza a garantia de 

manutenção de seu fluxo. 

O recente acordo comercial do Japão com os EUA prevê, entre outros pontos, 

redução e até eliminação de tarifas sobre bens agrícolas. O Brasil encontra-se atualmente 

em desvantagem tarifária com relação a alguns produtos exportados, e essa desvantagem 

poderá se acentuar futuramente. 

Devemos acompanhar a tendência do mercado quanto à forma de aquisição e 

consumo de alimentos: o consumidor continuará frequentando restaurantes na mesma 

frequência pré-Covid-19 ou passará a adquirir mais produtos prontos para consumo? 

As questões sanitárias e fitossanitárias são sabidamente um empecilho para o acesso 

ao mercado japonês, mas o efetivo acesso depende ainda da competitividade em termos de 

tarifas e quotas. 

Deve-se acompanhar eventuais dificuldades de abastecimento de alimento pelos 

principais concorrentes brasileiros, como EUA e Austrália. Se esses países enfrentarem 

dificuldades em atender o mercado japonês, o Brasil deve estar pronto para suprir essa 

demanda. 

 

3.7. TAILÂNDIA/Bangkok 

Adida Agrícola: Maria Eduarda de Serra Machado 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

A demanda mundial será por alimentos seguros, de qualidade e inócuos. A Covid-19 

é uma zoonose, com estudos científicos apontando para sua transmissão pelo consumo de 

alimentos de origem animal. 

No Sudeste Asiático, o consumo de alimentos frescos e perecíveis está associado ao 

conceito de produtos mais saudáveis. No entanto, o temor causado pelo vírus, 

conjuntamente com as dificuldades de logística e distribuição desses produtos, está 

mudando os hábitos alimentares do país e levando o consumidor a optar por produtos 

processados, como carne congelada, enlatados e produtos desidratados. 
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Nesse cenário, a opção ora mais utilizada na Tailândia é a compra online, por ser ágil, 

segura e por evitar a exposição à Covid-19. 

Outra tendência é que grandes redes de supermercados ganhem espaço como fonte 

de distribuição de alimentos frescos e seguros, ao invés dos wet markets.  

Há ainda expectativa de aumento do consumo de alimentos mais baratos, devido à 

redução de poder aquisitivo como reflexo da crise econômica que já se instala em vários 

países, inclusive na própria Tailândia. 

 

O que irá mudar? 

O protecionismo se fortalecerá, tendo como justificativa a garantia da segurança 

alimentar. 

Decisões como proibição de exportações para formação de estoques estratégicos, 

controle de preços ou aumento de subsídios agrícolas poderão ser adotadas pelos países de 

perfil agrícola, que tenderão a favorecer a produção local e também parcerias com países 

que tragam investimento para alcançar índices de produtividade agroindustrial positivos. 

Poderá acontecer, também, o aumento da volatilidade dos preços das commodities 

no mercado internacional, como reflexo das dificuldades de logística e distribuição de 

alimentos que cada país terá, por determinação política. Não é o caso da Tailândia, que 

apenas proibiu trânsito e circulação de pessoas nas fronteiras, mas segue permitindo o 

trânsito de cargas.  

Rastreabilidade, bem-estar animal, saúde animal, inocuidade de alimentos serão 

reforçados, podendo inclusive ser utilizados como barreiras não tarifárias. Também se 

vislumbram imposições de padrões privados para garantia de qualidade e inocuidade ao 

consumidor. 

Países dependentes de importação de alimentos darão prioridade a parceiros 

comerciais confiáveis, regionais ou que já tenham uma política de trade-offs estabelecida 

por meio de acordos de livre comércio, visando menor dependência e vulnerabilidade no 

que tange à segurança alimentar. 

O sistema de logística e distribuição de alimentos ganhará força por meio da compra 

online. Setores como hortifruti, por exemplo, precisarão investir em cadeia de frio para se 

adaptar a essa nova logística dos sistemas produtivos e das cadeias agroalimentares.  

Finalmente, a tecnificação da cadeia de alimentos ganhará força, principalmente por 

conta da escassez de mão de obra e também com o objetivo de manutenção do padrão 

sanitário nas etapas de produção. 
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Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

O Brasil deve negociar mais acordos de livre comércio, estabelecendo parcerias 

estratégicas regionais e extrarregionais, com vistas à ampliação e à diversificação de 

mercados. A cooperação técnica bilateral, com maior uso de soft power, igualmente abriria 

novas possibilidade de facilitação de comércio. 

Faz-se necessário, ainda, que o país tenha um plano estratégico para a promoção 

comercial de produtos agrícolas brasileiros que atenda as diversas regiões, consolidando o 

conceito de sustentabilidade, segurança e qualidade que nossa agricultura pode oferecer 

para o mundo. É fundamental fortalecer a defesa agropecuária brasileira, para reforçar a 

credibilidade do país. 

Finalmente, investir em diversificação de pauta, levando ao mercado internacional 

produtos de valor agregado, possibilitaria maior inserção do Brasil nos sistemas 

agroalimentares internacionais. 

 

3.8. VIETNÃ/Hanói 

Adido Agrícola: Tiago Charão de Oliveira 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

A demanda tende a se manter estável, proporcional ao impacto demográfico da 

pandemia. Porém, a consequente recessão, com o empobrecimento da população, reduzirá 

o mercado premium ou gourmet, levando a substituições por produtos de menor custo, 

principalmente nos países emergentes. Impactos maiores poderão ocorrer em produtos não 

alimentares, como madeira, algodão e etanol. 

 

O que irá mudar? 

Apesar do relativamente baixo impacto sanitário no Vietnã, mudanças econômicas e 

sociais tendem a ocorrer. Já é notável o aumento da xenofobia e do nacionalismo. Essa 

tendência pode refletir-se em uma preferência por marcas locais, mesmo que a qualidade 

seja um pouco inferior, quando o custo for semelhante às importadas. 

Além disso, espera-se que o setor de turismo tenha lenta recuperação. Os 

procedimentos de quarentena impostos aos turistas durante a pandemia tenderão a 

diminuir as viagens para o Sudeste Asiático no curto prazo. Somam-se a esse fator os 

processos de repatriação, que levam à diminuição no número de expatriados (população, 
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em geral, com renda muito superior à média vietnamita) e à tendência de redução do 

comércio de produtos importados. 

A redução nas importações de produtos finais pode levar o mercado de produtos 

importados a focar em parceiros tradicionais e com histórico de confiabilidade e 

continuidade. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

É importante considerar que o Brasil tem presença fraca de produtos acabados no 

Sudeste Asiático, sendo um grande exportador de commodities e matérias primas. 

Por um lado, o mercado de produtos voltados aos distribuidores e ao consumidor 

final tendem a se reduzir; por outro, a retomada pós-Covid-19 sofrerá também os impactos 

das epidemias de Febre Suína Africana e de Influenza Aviária, que têm reduzido os estoques 

de proteína animal na região. 

 Ainda que a demanda total por proteína animal possa ser inferior à de 2019, 

dada a menor disponibilidade orçamentária das famílias, os países buscarão recompor seus 

rebanhos. Ademais, a busca por grãos e por materiais de genética animal tenderá a 

aumentar.  
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4. EUROPA 

 

4.1. REBRASFAO/Roma 

Adido Agrícola: Leonardo Werlang Isolan 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

O assunto da Covid-19 tem constado na pauta de todas as reuniões da FAO, seja em 

seus comitês, comissões ou Secretariado, seja nos demais órgãos conexos (FIDA e PMA). 

A imprevisibilidade das consequências totais da Covid-19 deixa qualquer projeção 

vulnerável. De qualquer forma, a estimativa mais atual da FAO é de uma tendência à 

estagnação na demanda global, em consequência, principalmente, da recessão econômica, 

acompanhada por uma maior atenção à redução de perdas e desperdício de alimentos. 

O volume atual de estoque de grãos em nível global e a previsão de safra afastam, 

por ora, preocupações com o desabastecimento. Há crescente atenção, porém, com a 

logística e a manutenção dos sistemas agroalimentares: a FAO observa que restrições de 

alguns governos à exportação, para buscar garantir o abastecimento doméstico, podem ter 

impacto sobre a oferta global, gerando aumento de demanda por produtos específicos, 

como trigo e arroz. 

 

O que irá mudar? 

Observa-se um impacto assíncrono nos canais de suprimento e de demanda por 

alimentos: intensificação das políticas protecionistas por parte dos países produtores, com 

fortalecimento da procura e consumo de produtos “locais” em detrimento aos importados; 

e arrefecimento de barreiras para importação por parte dos países mais dependentes do 

mercado externo. 

Projeta-se uma reconfiguração dos sistemas agroalimentares, os quais passarão a ter 

uma interligação ainda maior com a saúde humana, animal e ambiental. Conceitos como 

One Health, rastreabilidade e sistemas alimentares sustentáveis ganharão espaço. De forma 

geral, o consumo de alimentos estará mais ligado à percepção de saúde, de modo que 

mantimentos associados à imunidade terão maior procura. 
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Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

Primeiro, destaca-se a manutenção das exportações, que é uma ação brasileira 

positiva e já enfatizada em reunião pelo economista-chefe da FAO. Essa ação reforça o 

protagonismo do Brasil na segurança alimentar mundial e no cumprimento de 

compromissos firmados com os importadores. 

Deve-se focar no aperfeiçoamento da resiliência da produção agrícola e na proteção 

das cadeias de abastecimento, assim como na aceleração do processo de novas parcerias 

com a iniciativa privada, como a integração dos pequenos produtores aos mercados locais, 

o desenvolvimento da infraestrutura e as novas plataformas de negócio. 

Outra ação é fortalecer as iniciativas de defesa agropecuária e aperfeiçoar a interação 

com a iniciativa privada para intensificar ações de boas práticas de produção e 

biossegurança, que precisam estar alinhadas e bem preparadas para enfrentar 

questionamentos externos, que tendem a se intensificar. 

Quanto às tratativas internacionais, precisa-se redobrar a atenҫão sobre as 

tendências de inserção de padrões privados, em substituição àqueles padrões de alimentos 

definidos internacionalmente. 

Por fim, deve-se procurar intensificar a participação brasileira nos fóruns 

internacionais multilaterais que tratam sobre a elaboração das diretrizes da agricultura 

global e que impactam diretamente nas negociações multilaterais, plurilaterais, regionais e 

bilaterais.  

 

4.2. REINO UNIDO/Londres 

Adido Agrícola: Augusto Luis Billi 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

A população mundial empobrecida demandará alimentos seguros e mais baratos, 

trazendo oportunidades para países com alta produtividade, sistema confiável de produção 

e de defesa agropecuária. Haverá aumento do consumo de alimentos básicos, em 

detrimento de produtos elaborados, de maior valor agregado ou gourmet. Já se observa 

aumento da demanda por produtos enlatados ou congelados, em detrimento de frescos. 

Com a digitalização das atividades e o teletrabalho, surge campo promissor para o 

desenvolvimento de aplicativos de fornecimento direto de alimentos, especialmente frutas 

e hortaliças. 
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O que irá mudar? 

O discurso nacionalista e protecionista ganhará força, mas tenderá a se arrefecer no 

médio e longo prazo, pois torna a produção ineficiente e o produto mais caro. 

Os países ricos podem endurecer requisitos sanitários, com a preocupação, real ou 

não, com a saúde global (One Health) de pessoas, animais, plantas e meio ambiente. 

Os países dependentes de importação de alimentos, mais preocupados com 

segurança alimentar, tendem a acelerar compras para recompor estoques e mantê-los em 

níveis elevados. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID-19? 

O Brasil deve continuar a contribuir para o abastecimento dos países importadores, 

demonstrando que é parceiro confiável para o fornecimento de alimentos seguros para o 

consumo. Além disso, deve focar em solucionar problemas logísticos, de modo a garantir o 

escoamento da produção nos diversos modais de transporte, em especial nos portos, que 

devem permanecer operantes. 

O fortalecimento da defesa agropecuária, a rastreabilidade da produção e o 

compromisso com a sustentabilidade e o cumprimento das regras ambientais são fatores 

imprescindíveis para assegurar a continuidade da aceitação dos bens brasileiros ao redor do 

mundo. 

 

4.3. RÚSSIA/Moscou 

Adido Agrícola: Rafael Guimarães Requião 

 

Cenário atual: 

Desde o começo de abril, entraram em vigor na Rússia diversas medidas de garantia 

de abastecimento, com duração entre os meses de abril, maio e junho.  

A Rússia impôs uma quota de exportação de cereais de 7 milhões de toneladas, o que 

inclui trigo, mistura de trigo com centeio, centeio, cevada e milho. Trata-se de volume 

semelhante ao exportado no segundo trimestre de 2019: 7,2 milhões de toneladas. Apesar 

de ter validade de três meses, a quota já foi completamente esgotada antes do final de abril. 

Por sua vez, a União Eurasiática (que, além da Rússia, tem como membros Belarus, 

Armênia, Cazaquistão e Quirguistão) suspendeu a exportação de soja, arroz, centeio, trigo 

sarraceno e diversos de seus subprodutos, painço, cebola, alho, nabo, sêmolas e pellets de 
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cereais e sementes de girassol. A união aduaneira também reduziu a zero as tarifas de 

importação para batatas, cebolas e chalotas, alho, repolho, cenouras, pimentas, centeio, 

arroz de grão longo, trigo sarraceno, grumos de trigo sarraceno, alimentos preparados para 

crianças pequenas, base para a produção de substitutos do leite materno e sumos. 

 

Como vai ser a demanda do mundo por alimentos? 

Não se pode esquecer que a Covid-19 é uma zoonose. Isso tende a reforçar os 

questionamentos sobre os custos indiretos do consumo de carne para a sociedade. Mais 

objetivamente, a epidemia pode reforçar a exigência, por parte dos consumidores, por 

controles sanitários rígidos em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização. 

 

O que vai mudar? 

O elemento econômico da crise pode ter consequências ainda mais graves do que o 

sanitário para o comércio internacional. Países produtores de petróleo, como a Rússia, 

sofrem uma forte escassez de divisas e redução da capacidade importadora. 

Por outro lado, medidas de restrições às exportações, como as aplicadas na Rússia e 

nos demais membros da União Eurasiática, podem levar à escassez de alimentos em países 

importadores e à escalada de preços em nível global. 

A consequência disso seria uma retração no comércio e uma busca pela garantia da 

segurança alimentar dentro das fronteiras nacionais. Isso vem acontecendo na Rússia desde 

2014, e pode vir a acontecer com muitos outros importadores de alimentos a partir de agora. 

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID 19? 

O Brasil é um dos poucos países exportadores com capacidade para ampliar a sua 

produção de alimentos. Precisamos ter agilidade institucional para suprir os aumentos de 

demanda que podem surgir com os desequilíbrios de mercado e com a desvalorização do 

real. 

Episódios de desabastecimento exigem uma capacidade de resposta rápida por parte 

do setor público brasileiro. Os adidos agrícolas devem estar atentos para os desequilíbrios 

de mercado nos países onde atuam. Especialmente no caso de produtos de origem animal, 

as autoridades sanitárias em Brasília precisam ser capazes de fornecer, no prazo mais curto 

possível, as garantias necessárias para que o Brasil possa se mostrar um fornecedor confiável 

e pronto a contribuir para a segurança alimentar de seus parceiros. 
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4.4. UNIÃO EUROPEIA/Bruxelas 

Adidos Agrícolas: Bernardo Todeschini 

Guilherme Costa 

 

Cenário atual: 

A ocorrência da pandemia global provocada pela Covid-19, que teve seu primeiro 

caso diagnosticado na Europa em 24 de janeiro de 2020, na França, tem promovido 

alterações nos fluxos comerciais e na estabilidade econômica dos países de todo globo, cujas 

consequências no médio e longo prazo ainda não são passíveis de serem precisamente 

definidas. No entanto, são esperados impactos em políticas de plantio, colheita e 

armazenagem, com sinalizações de possíveis medidas protecionistas, exigências sanitárias 

específicas, assim como padrões de consumo diferenciados. 

A pandemia afetou significativamente todos os aspectos da vida em toda a Europa. 

Além de ameaçar a saúde da população, também apresenta sérios desafios aos sistemas 

socioeconômicos. Nas áreas rurais, agricultores, empresas e comunidades são 

particularmente afetados. Há projetos e iniciativas lançados principalmente pelas 

comunidades rurais para lidar com a emergência da Covid-19, com o apoio a empresas rurais 

e fomento à solidariedade para os mais vulneráveis nesta situação absolutamente 

excepcional. Nesse contexto, a Comissão Europeia (CE) tem desenvolvido iniciativas e ações 

destinadas a aliviar as dificuldades atuais enfrentadas pela Europa rural. 

 

Como será a demanda do mundo por alimentos? 

Na UE, não obstante a inexistência, até o presente momento, de problemas 

significativos no abastecimento, nota-se, com certa clareza, algumas mudanças nos hábitos 

de compra dos alimentos pelos consumidores. 

A exigência das medidas de distanciamento social e confinamento, na maioria 

absoluta dos países da UE, provocou uma maior procura por produtos com prazos de 

validade mais longos, podendo ser mantidos durante mais tempo nas residências e evitando 

idas dos consumidores aos supermercados com maior frequência. Igualmente, houve e se 

mantém uma crescente demanda pela aquisição de produtos via internet (e-commerce). 

De forma geral, os estados-membros têm desenvolvido campanhas no sentido de 

valorizar o consumo de produtos locais, ao invés daqueles importados. Há menção sobre 

esse aspecto na própria carta do Comissário para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, 

Janusz Wojciechowski, dirigida aos Ministros da Agricultura dos estados-membros da UE, em 
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que menciona vários tipos de cooperação possíveis de serem realizados, como, por exemplo, 

na cadeia de abastecimento de alimentos, com as vendas dos agricultores diretamente aos 

consumidores, ou estabelecendo serviços de entrega dos alimentos a domicílio. 

São identificadas medidas nacionais com impacto no comércio internacional. A 

Bulgária, por exemplo, recomendou a utilização de 50% dos espaços varejistas para produtos 

agrícolas búlgaros. Por sua vez, a Romênia estabeleceu disciplina oficial restringindo 

exportações de alguns produtos, revisando-a, a posteriori, com a eliminação de algumas das 

restrições. 

A CE tem mantido posição relativamente flexível durante a crise da pandemia 

provocada pela Covid-19. Ademais, posições apresentadas pelos estados-membros de 

contexto mais protecionista têm recebido questionamentos da Comissão no sentido de 

serem evitadas. Essa momentânea flexibilização tem sido aplicada tanto com relação ao 

comércio intra quanto extrabloco. 

Também é notório o apoio interno proporcionado pela Comissão ao setor 

agropecuário. A CE propõe uma maior flexibilidade e simplificação de instrumentos da 

política agrícola comum (PAC). Em primeiro lugar, o prazo para os pedidos de pagamento da 

PAC será prorrogado por um mês, de 15 de maio a 15 de junho de 2020. Os agricultores terão 

mais tempo para preencherem seus pedidos de pagamentos diretos e para o 

desenvolvimento rural. Em segundo lugar, para aumentar o fluxo de caixa dos agricultores, 

a Comissão aumentará os adiantamentos de pagamentos diretos e de desenvolvimento 

rural. A taxa de adiantamentos passará de 50% para 70% para pagamentos diretos, e de 75% 

para 85% para pagamentos de desenvolvimento rural. Os agricultores começarão a receber 

esses adiantamentos a partir de 16 de outubro de 2020. 

 

O que irá mudar? 

Ao considerarmos o perfil protecionista da UE, e na medida da redução da crise 

provocada pela pandemia na região, é possível haver, paulatinamente, uma diminuição 

dessa momentânea flexibilidade legislativa e um incremento gradativo das preocupações 

sanitárias. Essas preocupações poderão ser refletidas em futuras auditorias que o Brasil 

venha a receber. Vislumbram-se preocupações mais focadas nas questões dos 

Procedimentos Padrões de Higiene Operacional, mais especificamente sobre os aspectos de 

saúde e higiene dos colaboradores e controle sobre a manipulação e higiene do material de 

embalagens. 

A preocupação atual na busca de fornecedores confiáveis, tanto sob os aspectos 

sanitários, quanto com relação aos preços, deverá continuar. O Brasil apresenta-se, com a 
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sua capacidade produtiva e a sua segurança sanitária, como um ator importante na 

ocupação desse espaço. 

Estima-se, igualmente, que a pressão para o consumo preferencial de produtos 

locais, em detrimento dos importados, deva continuar. Tal pressão provém não somente do 

setor privado europeu, mas também do próprio Parlamento Europeu. Tal configuração 

dificulta a margem de manobra da Comissão sobre esse aspecto.  

 

Como podemos nos antecipar para a retomada da economia pós-COVID19? 

Em razão da aparente “pequena janela” de flexibilização legislativa da Comissão, 

entendemos ser necessário aproveitar o momento para estreitar relações e negociações 

com a CE, com o reforço de pleitos importantes brasileiros, já apresentados anteriormente, 

como a retomada do prelisting, a redução dos controles reforçados nas exportações de 

produtos cárneos, a habilitação de novas áreas brasileiras para exportação de carne bovina, 

a retomada das exportações de pescado e derivados. 

Em paralelo, é relevante sublinhar o total engajamento do nosso país na conclusão e 

assinatura do Acordo Mercosul-UE. Esse marco no processo de negociação do Brasil 

respaldará diversas iniciativas relevantes para o setor agropecuário. 

Os trabalhos de promoção da imagem do setor agropecuário brasileiro, da qualidade 

dos seus produtos, da competência dos seus sistemas de controle sanitário e fitossanitário, 

da sua sustentabilidade, são ações absolutamente centrais para se tentar a quebra de 

diversos paradigmas da UE com relação ao agronegócio brasileiro. 

Finalmente, não obstante a qualidade do nosso sistema sanitário e fitossanitário, seja 

nas áreas de saúde animal e sanidade vegetal, seja no setor de inspeção de produtos de 

origem animal e vegetal, é fundamental ter em mente a importância de resultados de 

sucesso nas auditorias a serem recebidas da UE. Para tal, o contínuo fortalecimento da 

capacidade de controle e certificação de doenças, além da certificação sanitária, são 

elementos fundamentais no sentido de alavancarmos os aspectos econômicos no período 

pós-Covid-19. 
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