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De um lado, a produção de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias tem

Leane Cornet Naidin

sido drivers relevantes, especialmente em países desenvolvidos, da produção de

ganhado tração, impulsionada por preocupações relacionadas à saúde humana,
animal e vegetal e, em especial, à segurança alimentar.

De outro, preocupações com a sustentabilidade e com mudanças climáticas têm
normas e padrões, mandatórios e voluntários, baseados em princípios e critérios

Pedro da Motta Veiga
Sandra Polónia Rios

ambientais, sociais e de emissão de gases de efeito estufa.

1. Introdução: o ambiente regulatório
internacional em evolução1

Em ambos os casos, as regulações inspiradas por essas preocupações voltam-se

A agricultura foi historicamente tratada, nas instituições internacionais e em acor-

dos comerciais (multilaterais ou não), como um “caso especial”, sujeito a regras
específicas e a mecanismos de liberalização menos ambiciosos do que os que se
definiram para o comércio industrial.

não apenas para o comércio internacional de produtos agrícolas e alimentares, mas
também para os processos produtivos e as condições em que são produzidos os
bens comercializáveis.

Também em ambos os casos, os interesses e preferências dos consumidores em

relação a esses temas – sustentabilidade, segurança dos alimentos etc. – têm desempenhado papel central ao impulsionar a produção de novas normas e padrões, colo-

Não por acaso, o comércio internacional de bens agrícolas é mais regulado que o
de bens industriais, no sentido de ser condicionado não apenas por políticas comer-

ciais nacionais fortemente protecionistas na maioria dos países, mas também por
um vasto e crescente conjunto de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias.

A essas regulações – que se poderia chamar de “tradicionais” – do comércio inter-

nacional de produtos agrícolas e alimentares tem se somado, no período mais

recente, uma nova “camada” de regras (internacionais e nacionais) que tendem
a impactar crescentemente a produção e o comércio internacional daqueles bens.

cando as políticas nacionais e o regime internacional de produção de regras frente
a novos desafios.

Portanto, sem que a relevância do “núcleo duro” de regulação do comércio agrí-

cola – barreiras tarifárias e não tarifárias nacionais e normas técnicas, sanitárias e
fitossanitárias – se reduza, vêm ganhando peso, como fontes de produção de novas
regras, as políticas nacionais de segurança (no sentido de sanidade) alimentar, bem

como os padrões públicos e privados guiados por esses critérios ou por preocupações ambientais, climáticas e relacionadas a questões sociais e de direitos humanos.

Não há nenhuma indicação de que tais tendências vão perder fôlego ou relevânEste artigo é parte do relatório de pesquisa A Regulação Internacional da Produção e do Comércio
Agrícola: Participação e Posicionamento do Brasil, elaborado para o CINDES para o Instituto Escolhas, disponível em:
http://www.cindesbrasil.org/site/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=51&
Itemid=14
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cia. Pelo contrário, regulações inspiradas por preocupações originárias do “mundo
da precaução” – na expressão de Pascal Lamy (ex-diretor geral da OMC) – e da

agenda climática tendem a se tornar ainda mais relevantes e a ser introduzidas unilateralmente ou pela via de negociação, por meio de instrumentos públicos e priO Brasil e a regulação internacional do comércio agrícola: novos desafios
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vados. Um dos impactos mais relevantes da pandemia do COVID 19 certamente

A evolução do cenário regulatório internacional em que ocorre o comércio agrícola

das suas condições de produção.

relevante das regulações movidas por motivações de precaução ou climáticas por

será o fortalecimento das preocupações relacionadas à segurança dos alimentos e

Atualmente, a produção de normas e regras com potencial para gerar impactos

sobre a produção e comercialização de produtos agropecuários e de alimentos se
dá em três instâncias:
•

em organismos internacionais, intergovernamentais ou privados (mas com

amplo acesso e participação de governos) de estabelecimento de normas e
padrões técnicos, sanitários e fitossanitários (Codex Alimentarius – CODEX,

Organização Mundial de Saúde Animal – OIE e Convenção Internacional de
•

•

Proteção de Vegetais – CIPV);

terá impactos significativos sobre o setor no Brasil. O país tende a ser um “alvo”
diversos motivos, entre os quais o fato de o Brasil ser um ator de primeira grandeza no comércio internacional de produtos agrícolas e um dos maiores beneficiários de movimentos de remoção de barreiras ao comércio de produtos agrícolas.

Além disso, há, no caso do Brasil, conflitos potenciais entre os objetivos de expan-

são da produção agrícola, de um lado, e de preservação ambiental, mitigação da
emissão de gases de efeito estufa e redução do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes, de outro.

setor agrícola, bem como dos órgãos nacionais responsáveis pela produção de

2. O agro brasileiro: emergência como ator
global e posicionamento internacional

mais recentemente, também por meio de iniciativas de estabelecimento de

No Brasil – assim como em outros países em desenvolvimento como China, Índia,

no âmbito das políticas nacionais – inclusive comerciais – voltadas para o
normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias; e

padrões privados, em princípio de cumprimento voluntário pelas empresas.

Os acordos comerciais – multilaterais e preferenciais – estabelecem, em suas dis-

posições aplicáveis a políticas nacionais de apoio ou proteção à agricultura, regras
que buscam limitar os efeitos dessas políticas sobre o comércio internacional e fre-

quentemente usam como “normas de referência” aquelas estabelecidas em organismos internacionais, como o CODEX.

As ameaças das mudanças climáticas trazem demandas por novas regulações que
reforcem incentivos para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa – e que

Indonésia e Rússia –, observou-se um extraordinário desempenho da produção

agrícola nas últimas duas décadas. Em 2000, o Brasil ocupava o 13º lugar no
ranking dos maiores importadores mundiais de produtos agrícolas. Em 2016, o
país já não figurava entre os 20 maiores importadores (ver Tabela 1).

Ao longo desse tempo, o Brasil passou do quinto para o terceiro lugar entre os
maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas, sendo responsável por 5,7%

das exportações mundiais e tendo ultrapassado o Canadá e a Austrália, que em

2000 encontravam-se em terceiro e quarto lugares, respectivamente (ver Tabela 2).

podem representar barreiras ao comércio – mas trazem também preocupações com

Esse desempenho resultou, em grande medida, dos expressivos ganhos de pro-

essencial para a segurança (no sentido de abastecimento) alimentar, particular-

trabalhador na agricultura brasileira mais do que dobrou, tendo aumentado pouco

seus impactos sobre a capacidade produtiva e a distribuição da produção agrícola,
mente dos países em desenvolvimento.

4
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dutividade na agricultura brasileira: entre 2000 e 2015, o valor adicionado por
mais que 140%.
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Além de ser o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas, o Brasil
dispõe – ao contrário de outros grandes produtores e exportadores – de extensões

significativas de terras passíveis de integração à produção agrícola, o que indica
que o país tende a ganhar ainda mais relevância na produção e exportação mundiais de bens agrícolas.

A emergência do setor agroexportador brasileiro como ator global no comércio
produziu importantes transformações nos posicionamentos brasileiros em relação

ao processo de geração de normas internacionais voltadas para a produção e o
comércio agrícola.

O Brasil passou a atuar, nessas instâncias, como um grande produtor competitivo

e exportador de commodities agropecuárias, cuja agenda tem foco na redução de
FAO (2018). The State of Agricultural Commodity Markets 2018. Agricultural trade, climate change
and food security. Rome. http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf

2
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Op. Cit.
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barreiras de acesso aos mercados externos e de subsídios nacionais que distorcem

mente os que contam no comércio internacional agrícola –, bem como os posicio-

Desde então, o posicionamento do Brasil nos foros internacionais que negociam

A contrapartida dessa postura ofensiva em foros internacionais foi o estabele-

setor tem sido orientado pelos seguintes objetivos:

mobilizadas em torno dos interesses do setor agroexportador e da ampliação de

as condições de competição em âmbito internacional.

e criam regras que afetam a produção e o comércio internacional de produtos do

(i) defesa da melhoria das condições de acesso aos mercados externos para os

namentos destes nos foros de produção de normas e regras.

cimento, em âmbito doméstico, de uma rede de instituições públicas e privadas
oportunidades comerciais para esse setor.

produtos exportados pelo Brasil: agenda de liberalização tarifária e não tarifá-

Essa coalizão foi particularmente ativa na primeira metade dos anos 2000, dando

(ii) defesa da redução das distorções econômicas e comerciais geradas pela con-

tador nas negociações multilaterais e preferenciais com países desenvolvidos.

ria (cotas);

cessão de subsídios à produção e à exportação em diversos países com mercados internos relevantes;

(iii) resistência em relação a iniciativas que buscam acomodar preocupações
movidas tanto pelo “mundo da precaução” quanto pela agenda climática, na

forma de novos critérios para a avaliação de aspectos qualitativos do processo
de produção dos bens exportáveis; e

apoio técnico, político e diplomático aos posicionamentos do setor agroexpor-

A frustração de resultados negociadores e a explosão da demanda chinesa por

commodities reduziram o impulso ofensivo dessa coalizão público-privada em
torno das negociações comerciais, mas sobretudo os atores governamentais man-

tiveram a pressão sobre a crescentemente complexa agenda agrícola internacional.

alguns Comitês da OMC, de medidas nacionais adotadas por outros Estados-

3. A posição internacional do agro brasileiro
em questão

Brasil, como danosas aos interesses exportadores brasileiros e contrárias às

Que desafios as tendências estruturais e regulatórias que moldam as perspectivas

A prioridade tradicionalmente concedida pelo Brasil à OMC como foro para as

Para responder a esta pergunta, é preciso observar que o crescimento da produti-

especialmente na área de subsídios: tema sistêmico por excelência, ele requer um

continuará a ter relevante papel como provedor mundial de alimentos nos próxi-

(iv) questionamento, através do mecanismo de solução de controvérsias e de
-membros e que são percebidas, pelo governo e por stakeholders privados no
regras do sistema multilateral de comércio.

negociações agrícolas expressa a prioridade temática da agenda exportadora,
acordo multilateral – ou, ao menos, entre os grandes players – para se viabilizar.

É também através da “grade” de prioridades definidas pelos interesses do setor
agroexportador que os atores públicos e privados relevantes domesticamente interpretam as tendências e iniciativas de política comercial de outros países – especial-

8
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do comércio internacional de produtos agrícolas e alimentos colocam para o Brasil?

vidade e a disponibilidade de terras agriculturáveis permitem prever que o Brasil
mos dez anos. De acordo com dados e projeções da OCDE, o país foi, na média
do período 2015-2017, o maior produtor de açúcar e de etanol de cana-de-açúcar
e deverá se manter nessa posição em um período de dez anos. É também, e conti-

nuará sendo em 2028, o maior exportador mundial de açúcar, ocupando o segundo
lugar nas exportações de etanol.
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Soja e carnes bovinas são outros produtos nos quais o Brasil está entre os dois

Por outro lado, na esfera internacional, a diversificação das fontes de geração de

o país ocupará a primeira posição no ranking das exportações mundiais desses

irreversível e com tendências a se acentuar e acelerar, em função inclusive da

principais produtores/exportadores mundiais, sendo que as projeções apontam que
produtos em 2028.

De acordo com as projeções da OCDE para os produtos apresentados na Tabela 3,
o Brasil subirá no ranking da produção mundial de soja em grão e de algodão e no

das exportações mundiais de algodão e carne bovina nos próximos dez anos. Para
os demais produtos, as posições brasileiras deverão manter-se estáveis.

regras aplicáveis à produção e ao comércio de alimentos parece ser um movimento
pandemia de COVID 19. Nesse sentido, tal processo torna-se elemento central do
cenário prospectivo em que atuarão os principais participantes do comércio internacional de produtos agrícolas e alimentares, como o Brasil.

Nesse quadro de referência, a incorporação de um cenário que considere as mudan-

ças climáticas e seus impactos para a produção brasileira de produtos agrícolas é

fundamental para as estratégias brasileiras de negociações internacionais: mudam
os fatores de risco, os concorrentes e os principais mercados de destino das exportações brasileiras.

A importância deste aggiornamento da agenda brasileira se torna ainda mais evi-

dente quando se consideram as vulnerabilidades do setor em relação à evolução
das tendências internacionais. Em grande medida, essas vulnerabilidades relacio-

nam-se às falhas institucionais que caracterizam a função de vigilância sanitária
animal e a implementação de políticas ambientais no país. Como ficou claro no

período recente, os problemas identificados nos padrões de qualidade sanitária das

exportações brasileiras de proteína animal e a desatenção a problemas ambientais
que se encontram no radar dos atores externos podem a termo hipotecar as pers-

pectivas de crescimento das exportações agropecuárias brasileiras. As implicações
regulatórias da pandemia da COVID 19 apenas reforçam esta possibilidade.

Na ausência desse movimento na estratégia negociadora brasileira, o país tende a

se posicionar, frente às evoluções em curso no sistema de regulação internacional

do comércio agrícola, de maneira cada vez mais defensiva, sobretudo naquilo que
se refere à inclusão, na agenda agrícola, de temas originados nas preocupações
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics/oecd-fao-agricultural-outlook-edition-2019_eed409b4-en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.
com%2Fcontent%2Fcollection%2Fagr-data-en
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dos consumidores de países desenvolvidos e na agenda climática. Em geral, essas

preocupações são percebidas no Brasil como manifestações disfarçadas de protecionismo agrícola.
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Esta agenda ainda parece incapaz de mobilizar parte do setor agroexportador bra-

cola, de temas originados nas preocupações dos consumidores de países desen-

mapeou as áreas de produção de soja cujos proprietários ainda não haviam feito o

Brasil como meras manifestações (disfarçadas) de protecionismo agrícola.

sileiro. Há provavelmente várias razões para isso. Estudo do IMAFLORA, que
Cadastro Ambiental Rural (CAR), revelou que 67% da produção destas áreas foi

volvidos e na agenda climática. Em geral, essas preocupações são percebidas no

exportada, 40% para a China e 12 % à União Europeia, sugerindo que “comprado-

Nesse sentido, é possível afirmar, que, até o momento, a coalizão público-privada

e carecem de mecanismos para checar a conformidade com a lei” .

não internalizou o novo quadro de condicionantes regulatórios em que a agricul-

res não exigem de seus fornecedores, de maneira consistente, a inscrição no CAR
4

É nessa mesma perspectiva que se pode analisar a disposição da APROSOJA de osten-

que “empurra” internacionalmente os interesses do setor agroexportador brasileiro
tura se moverá no futuro6.

sivamente enfrentar os atores privados responsáveis pela Moratória da Soja, levando-

Por outro lado, visões e posições formuladas à margem da “coalizão agroexportadora” e

nossos negócios. Nosso mercado é o asiático. A demanda europeia é irrisória” .

humana e segurança alimentar – encontram dificuldades para se consolidar. As entidades não

-os ao CADE. Segundo o presidente da entidade, “de maneira nenhuma isso vai afetar
5

Em certo sentido, o que tais informações e declarações indicam é que ao menos parte
relevante do setor agroexportador ainda não sente as implicações do novo ambiente

regulatório internacional, seja porque concentram suas exportações em mercados

menos exigentes do ponto de vista sanitário e de sustentabilidade, seja porque mesmo
em mercados mais exigentes, ainda há espaço para escoar produtos que não atendam
a padrões elevados de qualidade, especialmente de natureza ambiental.

Além disso, o êxito exportador das últimas duas décadas e a perspectiva de con-

tinuidade do crescimento das exportações brasileiras certamente contribuem para

que os principais atores domésticos adotem postura apenas reativa diante das
evoluções em curso no sistema de regulação internacional do comércio agrícola,
posicionando-se de maneira cada vez mais defensiva.

preocupadas com a agenda regulatória dos “três S” – sustentabilidade, sanidade animal e
governamentais associadas a movimentos sociais não parecem ter privilegiado, em sua abor-

dagem das negociações comerciais, a agenda regulatória agrícola e a questão da interface
entre produção de alimentos e meio ambiente. A experiência e o conhecimento acumulados
pelas entidades da sociedade civil acerca da interface entre agendas comercial (especial-

mente a de cunho regulatório) e ambiental/climática parece ser insuficiente para sustentar
uma estratégia de influência em relação à discussão e à tomada de decisões de política.

Além disso, o baixo grau de permeabilidade do governo federal atual à discussão
desses temas reduz o espaço para o aprofundamento dos novos desafios regulató-

rios que a evolução internacional coloca para o setor agropecuário e produtor de
alimentos brasileiro7.

Mais de 10% da produção de soja está “fora” do CAR. In Valor Econômico 14 e 15 de novembro de
2019, página B14.
5
Governo e agricultores unem forças contra a moratória da soja na Amazônia. In Valor econômico, 7 de
novembro de 2019, página B14. Segundo a notícia, em 2018, 82% da receita de exportação da soja foram obtidas através de vendas à China; as exportações para a União Europeia respondendo por apenas 12% do total.

Em qualquer caso, parece que as implicações do novo cenário regulatório tendem a impactar diversamente os setores, segundo o tipo de problema que é identificado (problemas de sanidade geram impactos
mais ou menos imediatos sobre as exportações), mas também segundo as características dos setores:
grau de concentração da produção, relações entre os elos da cadeia de produção e comercialização etc.
7
Outro recente exemplo das dificuldades para combinar preocupações ambientais (e climáticas) e produtivas dentro do setor agroexportador e nas relações entre este e o governo federal é a decisão de
um grupo de entidades setoriais empresariais do agroexportador – entre as quais algumas das mais
representativas e com atuação relevante na interseção das agendas ambiental e produtiva – de se retirar
da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura (que reúne mais de 200 membros, entre entidades
ambientalistas, cientistas, empresas e associações setoriais), em dezembro de 2019. Segundo matéria
publicada pelo Valor Econômico, em 5 de dezembro, a decisão das entidades teria sido tomada, em
função de pressões exercidas pelo Ministro do Meio Ambiente, na sequência da CoP 25.
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Isso é particularmente verdadeiro naquilo que se refere à inclusão, na agenda agrí-
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Em que pese o ambiente doméstico politicamente desfavorável, há iniciativas que

assinado pelo Brasil que associa temas comerciais a temas ambientais e tra-

civil – em particular dos segmentos preocupados com os efeitos da produção e da

em negociações comerciais preferenciais e multilaterais. O capítulo no acordo

podem contribuir para aprimorar o acompanhamento e a influência da sociedade

balhistas. Essa associação era até então explicitamente recusada pelo Brasil

exportação de alimentos sobre as mudanças climáticas – nas estratégias brasileiras

entre MERCOSUL e União Europeia constitui, portanto, um avanço em rela-

nos foros internacionais de regulação da produção e do comércio de alimentos.

ção ao posicionamento tradicional brasileiro, quando avaliado sob o ponto de
vista de preocupações não comerciais. Há claramente um déficit de conheci-

mento em relação às disposições do capítulo, seus principais compromissos,

4. Uma agenda de monitoramento das tendências
internacionais na regulação do agro
A produção de normas e regulações em âmbito internacional envolve diversas
instâncias e foros: as instituições produtoras de normas (CODEX, OIE e CIPV), as

negociações propriamente comerciais (multilaterais e preferenciais), as políticas

institucionalidade etc. Superar esse déficit é condição sine qua non para que

entidades da sociedade civil possam propor aperfeiçoamentos e monitorar as
disposições do acordo no que se refere a esses temas.
•

nacionais ou regionais (no caso da União Europeia) e os esquemas de estabeleci-

as iniciativas de estabelecimento de padrões privados e de esquemas
de certificação voluntários em setores agroexportadores brasileiros.

mento de padrões privados e de esquemas de certificação voluntários. Essa confi-

Diversos setores agroexportadores brasileiros lidam com iniciativas privadas

e dimensões envolvidas na produção de normas, embora não exclua a possibili-

situação é dinâmica: há diferentes iniciativas com características variadas e

guração torna inviável um acompanhamento em tempo real de todas as instâncias

internacionais de estabelecimento de padrões e de certificação de produtos. A

dade de elaboração de relatórios que busquem, anualmente ou a cada dois anos,

seria relevante ter um mapeamento do envolvimento dos setores agroexporta-

sintetizar as principais tendências na regulação internacional do comércio e da

dores com tais iniciativas, bem como uma avaliação dos pontos fortes e fracos

produção de bens agropecuários e de alimentos.

As iniciativas passíveis de implementação no curto prazo e com capacidade para
atrair para essa discussão segmentos e entidades da sociedade civil deveriam focar
em temas que já fazem parte da agenda internacional do setor agropecuário brasileiro e, mais especificamente, dos setores agroexportadores que pautam o posicionamento oficial do Brasil na esfera internacional, entre os quais:
•

as disposições sobre comércio e desenvolvimento sustentável no acordo
MERCOSUL – União Europeia.

Como se sabe, o acordo entre os dois blocos inclui um capítulo sobre comér-

cio e desenvolvimento sustentável. Trata-se do primeiro acordo comercial
14
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dos esquemas privados aos quais aderem produtores brasileiros.
•

as políticas europeias e chinesas relacionadas à segurança e sani-

dade alimentar: principais eixos, tendências de desenvolvimento etc.
A evolução das regulações europeias e chinesas relacionadas a produtos agropecuários e alimentos tende a exercer crescente influência sobre o desempe-

nho das exportações brasileiras desses produtos. Portanto, seguir de perto tais
evoluções e levá-las em conta nos posicionamentos da sociedade civil cons-

titui tarefa prioritária. De um lado, a União Europeia é a principal produtora
de normas unilaterais (públicas e privadas) que expressam a prioridade da
agenda dos “três S”. Acompanhar as principais iniciativas do bloco nessa área,

entender sua rationale e influenciar o posicionamento brasileiro em relação
O Brasil e a regulação internacional do comércio agrícola: novos desafios
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a elas parecem tarefas prioritárias para setores da sociedade civil brasileira

O conflito entre a APROSOJA e a ABIOVE em torno da moratória da soja e a

maior mercado de exportação dos produtos agropecuários brasileiros e vem

restas e Agricultura são sintomas desse fenômeno cujo entendimento – a partir

sensíveis a temas tratados pelas regulações europeias. De outro, a China é o

passando por evolução relevante no que se refere às regulações de segurança
alimentar. Ainda assim, suas exigências em relação aos atributos dos produtos
exportados e de seu processo de produção estão aquém das europeias, de tal

forma que o mercado chinês atua como um fator que reduz a pressão sobre

recente saída de entidades empresariais relevantes da Coalizão Brasil, Clima, Flode pesquisa específica sobre o tema – é relevante para a atuação dos setores interessados em influir na agenda externa do agro brasileiro, adequando-a aos novos
condicionantes regulatórios internacionais.

os exportadores brasileiros no sentido de cumprir requisitos principalmente
ambientais e climáticos.

Além dessas três prioridades temáticas da agenda agrícola internacional do Brasil,
seria relevante a realização de pesquisa que contribua para “mapear” o setor agro-

exportador brasileiro, em termos de composição, de relações com os mercados

externos, de canais de comercialização e de relações com os clientes externos. Tal
mapeamento visaria a tornar mais claro o quadro de incentivos e (desincentivos)
que condicionam o posicionamento dos diferentes componentes do setor agroexportador em relação às tendências do ambiente regulatório internacional.

Observou-se aqui que ao menos parte relevante do setor agroexportador ainda não
sente as implicações do novo ambiente regulatório internacional, seja porque concentram suas exportações em mercados menos exigentes do ponto de vista sanitá-

rio e de sustentabilidade, seja porque mesmo em mercados mais exigentes ainda

há espaço para escoar produtos que não atendam a padrões elevados de qualidade,
especialmente de natureza ambiental.

É necessário aprofundar a análise dessa questão e entender quais fatores explicam
a resistência da coalizão público-privada que apoia os interesses do setor agroex-

portador e – em especial – dos atores privados desse setor em relação à atualização
da agenda internacional do agro brasileiro.
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