CAPÍTULO 5

Rússia

Capítulo 5 – Rússia

O capítulo apresenta um diagnóstico do desempenho da Rússia, país de território vasto,
mas clima inóspito, no setor de agro, assim como os desafios para garantir a segurança
alimentar na região, e a relação russo-brasileira nesse contexto, que abrange âmbitos
institucionais, comerciais e políticos.
Os autores destacam os fatores que influenciam diretamente na parceria bilateral dentro
do agronegócio, as perspectivas para o futuro, e possíveis concorrências e
complementaridades entre os países.
Esta resenha foi elaborada pela equipe de projetos do CEBRI com base no capítulo original:
REQUIÃO, R. G.; GONÇALVES, F. S. Z. Rússia. In: GILIO, L.; JANK, M. S. (Org). O Brasil no Agronegócio Global: Reflexões
sobre a inserção do agronegócio brasileiro nas principais macrorregiões do planeta. Insper, 2021.
Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Livro_O_Brasil_no_Agro_completo.pdf.

Contexto
Desde o início dos anos 2000, com a ascensão de Vladimir Putin ao poder, a Rússia mudou sua
política e reverteu um quadro de queda na produção agrícola e pecuária. Com investimentos e
subsídios estatais, medidas protecionistas e políticas públicas voltadas para a segurança alimentar,
o país almeja superar a condição de importador líquido de alimentos para se tornar um
grande exportador de produtos agrícolas.
Desde o início da década passada, em função de sanções e contrassanções ao país eurasiático, as
exportações do Brasil para a Rússia seguem em queda praticamente constante, exemplificados
por commodities como o açúcar (queda de 96%), carne bovina (queda de 80%) e, especialmente,
carne suína (queda de 99%).

Inserção dos produtos agrícolas brasileiros na região
Oportunidades

Gargalos

O alto grau de politização de decisões
econômico-comerciais pode gerar situações
favoráveis ao Brasil, em função do longo
histórico de relações diplomáticas entre os
dois países.

O processo de substituição de
importações iniciado na Rússia, somado
aos efeitos das sanções impostas pelas
potências ocidentais, teve forte impacto
negativo sobre as exportações brasileiras.

Enquanto na União Europeia o desempenho
da agricultura brasileira em termos de
sustentabilidade tem sido alvo de críticas e
retaliações, o mesmo não se verifica no caso
da sociedade e mídia russas, onde Brasil
conta com imagem mais positiva.

As vendas brasileiras têm sido prejudicadas
por questões regulatórias e pelo
ambiente de negócios instável na Rússia,
o que tem desincentivado o setor privado
nacional a fazer os investimentos
necessários para cumprir com as normas
russas.
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Brasil e Rússia têm uma relação de
complementariedade geográfica. O clima
distinto e a sazonalidade oposta podem trazer
benefícios no setor de agro.

O livre-comércio entre os membros da
União Eurasiática afeta negativamente a
competitividade das exportações brasileiras
à Rússia.

Principais recomendações para a atuação do Brasil na região
O Brasil pode se beneficiar da parceria com a Rússia, especialmente por meio de:
• Fortalecimento do componente político do relacionamento bilateral, com vistas para a
elevação do intercâmbio comercial;
• Continuidade do trabalho técnico bilateral e aprofundamento do relacionamento entre
os serviços sanitários dos dois países;
• Adição de valor, diferenciação e aprimoramento da imagem dos produtos brasileiros, a
exemplos de commodities como o café e o amendoim.
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