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Falta de itens alimentícios força países a derrubar barreiras para suprir a demanda interna 
Apesar de a crise financeira mundial gerar um aumento do protecionismo comercial, alguns 
produtos agrícolas brasileiros conseguiram ganhar novos mercados. O motivo, em geral, é o 
risco de desabastecimento de itens primários da alimentação. Desde que a crise começou, o 
Chile reabriu seu mercado à carne brasileira após quatro anos e meio; a índia renovou pelo 
segundo ano a isenção da tarifa de importação de açúcar; e países do Oriente Médio cortaram 
as taxas para a entrada de carne de frango durante o Ramadã. 
 
O Chile autorizou a entrada de carne bovina brasileira em agosto, e continua liberando a 
importação do produto de novos estados brasileiros. Na semana passada, uma visita técnica 
do governo chileno julgou que Mato Grosso do Sul e Tocantins têm boas condições e devem 
começar a exportar. 
 
"A União Européia também vai sentir desabastecimento de carne bovina em algum momento, 
como o Chile, porque os estoques mundiais são cada vez menores", diz o diretor executivo da 
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Otávio Cançado. Segundo 
ele, as barreiras à carne brasileira no bloco europeu são reflexo apenas da pressão dos setores 
pecuário e frigorífico, porque elas elevam o preço da carne para o consumidor. 
 
Já a índia, que tradicionalmente é a segunda maior exportadora de açúcar do mundo, depois 
do Brasil, teve problemas graves em duas safras seguidas de cana-de-açúcar. Além de não 
conseguir exportar, o país teve que retirar as sobretaxas que cobrava sobre as importações de 
açúcar para garantir o abastecimento interno. 
 
Como resultado, a índia se tornou o maior comprador de açúcar brasileiro em 2009. De abril, 
quando começa a safra de cana, até agosto, foram 1,58 milhão de toneladas, contra irrisórias 
42 mil toneladas no mesmo período de 2008. No último mês de outubro, o governo prorrogou 
a isenção de tarifa pela segunda vez. 
 
Ramadã 
 
A religião também tem a ver com abertura de mercados. No Ramadã, mês sagrado para os 
muçulmanos, países do Oriente Médio diminuíram as tarifas médias de importação de carne de 
frango de 25% para 5%, informa o presidente executivo da Associação Brasileira dos 
Produtores e Exportadores de Frango (Abef), Francisco Turra. O consumo deste tipo de 
proteína dispara no Ramadã, quando carnes vermelha e de porco devem ser evitadas. 
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Ao mesmo tempo em que ataca as barreiras comerciais contra seus produtos agrícolas, o 
Brasil também lança mão de barreiras não-tarifárias. Além da recente suspensão das licenças 
automáticas para a importação de produtos argentinos, o país barra a entrada de trigo russo 
ao evitar a assinatura de um acordo fitossanitário, que definiria os padrões de segurança do 
produto e permitiria o comércio do grão. Segundo fontes do mercado, o governo brasileiro não 
tem motivo técnico para isso, mas usa o mecanismo para retaliar as barreiras russas às carnes 
brasileiras. Já no caso da Argentina, o Brasil está respondendo à demora do governo vizinho 
em liberar as licenças de importação de produtos brasileiros. As licenças demoram até 150 
dias para serem emitidas, enquanto o Brasil fazia o mesmo procedimento em 48 horas. 
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