
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09024.000375/2020-28

Brasília, 02 de setembro de 2020

De: DPA II (Divisão de Promoção e Negociação de Temas do Agronegócio II)

Para: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

Destinatário: Aos Senhor presidente da Câmara de Fruticultura do MAPA,

Senhor presidente,

Transmito, anexa, para fins de conhecimento e divulgação, tabela de análise dos desafios e

oportunidades para exportação de de limas e limões (NCM 08055000 e NCM 08053000)

brasileiros. A tabela insere-se no exercício de análise de potencial de mercado para produtos

"FRESH" (frutas, hortaliças, flores), a pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil (CNA) e da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados

(Abrafrutas).

2. A tabela baseia-se na compilação de informações fornecidas por 72 representações

diplomáticas brasileiras, em 63 países, às quais foram agregados dados obtidos por meio do

Comexstat. Utilizou-se abordagem quali-quantitativa para a classificar o potencial de mercado

desses 63 países nas categorias "muito elevado"; "elevado"; "bom"; "médio"; "reduzido"; e

"sem autorização para exportar". 

3. Essa categorização foi realizada com base na demanda presente e pretérita por limões e limas

e em critérios tais como: tamanho do mercado; quantidade exportada do produto pelo Brasil nos

últimos cinco anos; barreiras tarifárias e não-tarifárias; percepção do produto brasileiro no

mercado; infraestrutura logística no país importador;  proximidade cultural e preferências do

consumidor local.
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4. Como mercados de potencial elevado, foram classificados aqueles que importaram entre 1 e

14 milhões de dólares em limas ou limões, em 2019, e nos quais esses produtos gozam de boa

receptividade. Nesse sentido, o mercado dos Países Baixos foi classificado como de potencial

“muito elevado”, em razão do resultado das exportações de limões brasileiros, que, entre 2014 a

2019, variaram de 45 a 60 milhões de dólares. Os mercados de potencial ”bom” foram aqueles

com exportação de limão entre USD 100 mil e USD 1 milhão e com crescimento acima de 50%

nas vendas, entre 2018 e 2019, ou nos quais a posição geográfica e a infraestrutura constituem

potencial para hubs de exportação. As demais classificações foram definidas a partir de

resultados fracos ou inexistentes de exportação, mercado consumidor pequeno e existência de

barreiras. 

5. No exercício de mapeamento, sobressaíram os comentários das Embaixadas do Brasil na

Dinamarca e em Omã, sobre a possibilidade de inserção do produto a partir de estratégias

regionais e uso de hubs logísticos, ou no caso da Eslováquia e da Sérvia, movimento contrário,

no sentido de redução do uso de países intermediários e contato direto com importadores de

cítricos já estabelecidos. 

6. Muito agradeceria, caso julgar conveniente, transmitir a tabela a interlocutores

potencialmente interessados.

7. Para fins de uso da planilha, é possível escolher o país ao clicar na seta ao lado direito do

campo com o nome dos países.

Atenciosamente,

Camila Silva Leão D'Araujo Olsen

Chefe da Divisão de Promoção do Agronegócio II 

Departamento de Promoção do Agronegócio

Documento assinado eletronicamente por Rafaela Seixas Fontes, em 02/09/2020, às 15:10
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Destinatários deste Ofício

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) camara.fruticultura@agricultura.gov.br

DIVBRAS (Diversos Brasil) igor.brandao@apexbrasil.com.br

DIVBRAS (Diversos Brasil) international@cna.org.br

DIVBRAS (Diversos Brasil) jorge.souza@frutasdobrasil.org
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