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A expectativa inicial com o surgimen-
to da COVID-19 (março de 2020) era 
de uma crise de saúde de curto prazo, 
com reflexos moderados na economia. 
Entretanto, com um ano de pandemia 
sem controle, havia um consenso 
que seus efeitos seriam severos, com 
consequências imprevisíveis no longo 
prazo. O seu avanço pelo mundo gera 
preocupações sobre esses reflexos 
por parte de investidores, governos e 
da população em geral, principalmen-
te diante da evidência concreta de 
recessão global no horizonte. Nesse 
sentido, em abril de 2020 o FMI (Fundo 
Monetário Internacional, 2020) estimou 
redução do PIB mundial, para aquele 
ano de - 3,0%. Para se ter uma ideia da 
magnitude desse impacto, a previsão do 
próprio FMI, três meses antes, era de 
crescimento da economia mundial em 
torno de 3,3%. Na estimativa de reces-
são, o Brasil apresentaria decréscimo 
de - 5,3%, os Estados Unidos de - 5,9% 

e a União Europeia de - 7,5%. Aqueles 
países que cresceriam, apresentariam 
percentuais pífios comparados aos seus 
resultados nos anos 2000, como é o 
caso da China e da Índia, cujas estima-
tivas eram de elevação do PIB em 2020 
em torno de 1,2% e 1,9%, respectiva-
mente. Apontava, também, que no caso 
de rápida chegada ao pico mundial de 
incidência do vírus, a recuperação acon-
teceria já em 2021, com um crescimento 
da economia global em torno de 5,8%.

Os resultados alcançados em 2020 
foram muito aproximados dessas esti-
mativas, confirmando a recessão históri-
ca provocada pela pandemia no mundo, 
chegando a - 3,2% (Fundo Monetário 
Internacional, 2021). De acordo com 
o FMI (Fundo Monetário Internacional, 
2021), não fossem as rápidas respostas 
em termos de políticas fiscais por parte 
dos países, a recessão poderia ter sido 
três vezes maior. Foi o caso do Brasil, 
que, graças ao auxílio emergencial que o 
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governo disponibilizou para a população 
mais carente, teve uma contração um 
pouco inferior ao estimado, de - 4,1%. 
De acordo com o UNCTAD (2021), os in-
vestimentos diretos no estrangeiro (IDE) 
apresentaram uma dramática queda de 
35% em 2020 (1.5 trilhão de USD para 
1.0 trilhão).

A vacinação antiCOVID-19 e políti-
cas de apoio fiscal, em alguns países, 
permitiram ao FMI (Fundo Monetário 
Internacional, 2021) elevar as projeções 
de crescimento para a economia global 
em 2021, o qual é estimado em 6%. 
Alinhado com essa estimativa, o Brasil 
deverá crescer 5,3%. O UNCTAD (2021) 
estima que o IDE experimentará alguma 
recuperação em nível mundial, elevan-
do-se em 10% a 15%. No entanto, o FMI 
destaca que o nível de incerteza conti-
nua elevado e que a confirmação das 
estimativas em longo prazo dependem 
da direção que a pandemia tomar. De 
acordo com o organismo, “a recupera-
ção estável não é garantida em lugar 
nenhum, desde que segmentos da po-
pulação permaneçam suscetíveis ao ví-
rus e suas mutações” (Fundo Monetário 
Internacional, 2021). Adicionalmente, 
outros efeitos negativos dos indicado-
res econômicos são esperados como a 
elevação da inflação em vários países, 
incluindo o Brasil, reduzindo a oferta 
financeira.

Esses impactos da COVID-19 na 
economia brasileira estão refletindo tan-
to no lado da oferta (produção) quanto 
da demanda (consumo) em todos os 
setores da economia. Esses impactos 
devem ser diferenciados para cada se-
tor, dadas as características próprias e 
os efeitos gerais de crises sobre eles, 
podendo ser positivos, negativos ou 
até nulos. Assim, neste Comunicado 
Técnico são analisados os cenários 
potenciais com a COVID-19 sobre a 
produção e exportação da fruticultura1 
cearense. Para alcançar esse objetivo, 
faremos análise, em tempos distintos, 
das etapas de produção e exportação 
das principais frutas cearenses: o que 
ocorreu no período 2015-2019 e as mu-
danças desencadeadas em 2020. A par-
tir dessa análise, serão apresentados 
cenários (tendências futuras) para essas 
atividades no estado do Ceará.

Metodologicamente, trata-se de um 
estudo descritivo com base nos resul-
tados passados de desempenho da 
fruticultura cearense e nas tendências 
futuras em razão da COVID-19 destaca-
das por organizações nacionais e inter-
nacionais. Por sua vez, o estudo funda-
menta-se teoricamente nas proposições 
de cenários na literatura destacada no 
texto.

1 Inclui frutas frescas e nozes e castanhas, con-
forme classificação das mercadorias basea-
da na Nomenclatura Comum do MERCOSUL 
(NCM), capítulo - SH, 2 dígitos: 08 - FRUTA; 
CASCAS DE CITROS E MELÕES.
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Produção e 
exportação de 
frutas pelo Ceará 
(2015-2019)

A fruticultura brasileira é bastante 
competitiva na arena internacional, 
como se depreende pela posição de 
terceiro maior produtor de frutas do 
mundo em 2019, logo após a China e a 
Índia, além de figurar entre os 10 maio-
res exportadores mundiais, com valor 
superior a US$ 1 bilhão, contra US$ 980 
milhões em 2018, de acordo com dados 
de Vilarino (2020). Dadas as suas condi-
ções naturais, o país apresenta grande 
diversidade de produção de frutas em 
todas as regiões, com impactos positi-
vos nas dimensões da sustentabilidade: 
ambiental, econômica e social.

Na produção de frutas e, mais ainda, 
na exportação delas, o estado do Ceará 
ocupa posições de destaque no Brasil e, 
principalmente, no Nordeste, sendo o 3º 
maior produtor e o 2º maior exportador 
da região. Essas posições resultam de 
várias vantagens competitivas do esta-
do; porém, em particular das políticas 
públicas de promoção dessa atividade 
desde os anos 1990.

Porém, em função da dificuldade de 
acesso à água e consequente quedas 
nas produções, as exportações de fru-
tas pelo Ceará no período 2015-2019, 
com base nos dados do Agrostat (2020), 

apresentaram tendência decrescente, 
com queda no valor das exportações de 
20,8% em 2019 em relação a 2015. Dois 
produtos são responsáveis por 85% das 
exportações de frutas do estado: melões 
e castanhas e nozes. Analisando-se 
isoladamente o grupo de “castanhas e 
nozes”, verifica-se que houve apenas 
leve variação no período. Por outro lado, 
o grupo de “melões”, mais dependente 
de água, sofreu queda de 47%, o que, 
associado à representatividade frente ao 
total exportado pelo estado, mostra sua 
contribuição para o resultado geral.

O ano de 2019 iniciou-se com 
prospecções bastante positivas em re-
lação à produção de frutas no estado. 
A Abrafrutas (2019), por exemplo, apon-
tava, em maio daquele ano, que a produ-
ção seria impactada positivamente devi-
do a fatores internos e externos, como a 
quantidade de chuvas no início do ano e 
a abertura de potenciais mercados con-
sumidores, com o desenvolvimento do 
hub aéreo da Air France-KLM e o Porto 
do Pecém, que iniciou nova rota rumo ao 
Mediterrâneo. A perspectiva era de que 
a produção de 2019 superaria a melhor 
safra até então, de 2014, e o resultado 
seria a expansão da participação da fru-
ticultura na balança comercial cearense. 
A expectativa não se confirmou, com o 
valor total exportado no ano sendo infe-
rior ao de 2018.

O valor e as quantidades exportadas 
de melão caíram em 2019 em relação a 
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2018 em 34% e 29%, respectivamente, 
enquanto no caso de castanhas houve 
elevação de 6% e 39%, também respec-
tivamente, segundo dados do Agrostat 
(2020). Como esses números demons-
tram, tanto o melão quanto a castanha 
apresentaram redução nos preços pa-
gos pelos importadores. Esse resultado 
implica um movimento bastante comum 
no mercado internacional, no sentido de 
que, quando a moeda brasileira perde 
valor em relação ao dólar, os importado-
res pressionam por menor preço, sob a 
justificativa de elevar a competitividade 
de nossos produtos, e os exportadores 
brasileiros aceitam, já que conseguem 
manter a receita em reais (quase sem-
pre eleva, já que o preço cai menos do 
que a taxa de desvalorização de nossa 
moeda).

Produção e 
exportação de frutas 
pelo Ceará (2020)

O primeiro quadrimestre de 2020, 
apesar da COVID-19, apresentou, em 
relação ao mesmo período de 2019, 
recuperação expressiva no grupo de 
melões e manutenção da estabilidade 
no grupo de castanhas e nozes. Essa 
recuperação, comparada à tendência 
decrescente no período anteriormente 
analisado, confirma a volatilidade, mos-
trada em vários estudos, da fruticultura 
cearense, devido ao problema climático 

e também a questões como dificuldades 
das negociações dos contratos com 
importadores e compradores no país. 
Apesar dessa volatilidade, o estado tem 
posição relevante no país na produção 
e exportação de frutas, sendo o maior, 
em ambos os aspectos, no caso das 
amêndoas da castanha-de-caju (ACC) 
e o segundo em melões (ocupou por 
vários anos a primeira posição). Outras 
frutas também estão entre os produtos 
de destaque na pauta de exportações do 
estado, a exemplo de banana, melancia 
e manga.

O ano de 2020, também, começou 
com excelente notícia para a fruticultura 
cearense: a de que a China autorizara 
a compra de melão brasileiro. As es-
timativas são de que, se o Brasil con-
quistar 1% do mercado chinês dessa 
fruta, dobrará o volume de exportações. 
Consequentemente, no início desse 
ano, a previsão do Governo do Ceará 
era de expansão em 50% da área 
plantada com melão em 2021 (Ceará, 
2020) e também a expansão da produ-
ção de outras frutas, como resultado da 
garantia de maior oferta de água para 
a produção agrícola, da projeção de 
crescimento do consumo doméstico de 
frutas e de suas exportações. Junte-se 
a isso o fato de que as expectativas no 
final de 2019 quanto ao crescimento 
econômico brasileiro em 2020 eram 
bem otimistas, com aumento na renda 
do consumidor e consequente aumento 
no consumo de frutas. Da mesma forma, 
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a contínua valorização do dólar, que de-
veria seguir acima de R$ 4,00 (chegou 
próximo a R$ 6,00), continuaria a favore-
cer as exportações, elevando os valores 
observados em 2019. Adicionalmente, 
esperava-se a manutenção de inflação 
controlada, juros menores e crescimento 
real da renda.

Porém, a COVID-19 tem provoca-
do impactos diferentes na economia 
brasileira e em outras economias 
emergentes. O FMI (Fundo Monetário 
Internacional, 2020) destaca que “entre 
os mercados emergentes e as econo-
mias em desenvolvimento, todos os paí-
ses enfrentam uma crise de saúde, um 
severo choque de demanda externa, um 
aperto dramático nas condições finan-
ceiras globais e uma queda nos preços 
das commodities, que terão forte impac-
to na atividade econômica dos exporta-
dores desses produtos. Em um Report 
do Congresso dos Estados Unidos da 
América, Jackson et al. (2020) estimam 
que o comércio mundial poderá recuar 
de 13% a 32%, dependendo da queda 
econômica global; porém, o impacto 
final só poderá ser estimado quando o 
pico da pandemia for definido. Essas 
previsões aplicam-se para o agregado 
da economia. Com a incerteza em alta, 
não é possível se configurar o impacto 
sobre os setores econômicos, tendo em 
vista as particularidades de cada um 
deles.

No entanto, como já enfatizado, o pri-
meiro quadrimestre de 2020 apresentou 

bom desempenho das exportações cea-
renses de frutas em relação ao mesmo 
quadrimestre dos anos de 2015 a 2019, 
sendo superior em valor em 9,0% à 
média daquele período. Em parte, isso 
se deve ao fato de que a COVID-19 foi 
classificada como pandemia em março 
de 2020, quando os contratos de expor-
tações de melão brasileiro já tinham sido 
fechados no segundo semestre de 2019 
e os embarques efetuados no primeiro 
trimestre de 2020. Adicionalmente, no 
boletim relativo à segunda semana de 
abril de 2020, a CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil, 2020) 
destaca que a União Europeia, principal 
destino das frutas frescas do estado, 
não apresentaram problemas na entra-
da ou desembaraço de carregamentos 
nos seus portos de entrada e nem regis-
traram atrasos ou custos adicionais de 
armazenagem nos portos. Outro fator 
influenciador para esse desempenho foi 
o expressivo aumento das importações 
norte-americanas de melões brasileiros.

Esse resultado está em sintonia com 
as proposições de que os impactos 
negativos da COVID-19 sobre o mer-
cado de consumidores terá algumas 
exceções, a exemplo do mercado de 
alimentos naturais. Porém, alguns em-
presários relataram problemas com o 
transporte marítimo internacional, como 
a falta de containers refrigerados, devido 
a quarentenas impostas aos navios em 
alguns portos, e atrasos dos embarques, 
devido às medidas de distanciamento 
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social implementadas nos centros de 
beneficiamento e embalagem (packing 
houses) (Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, 2020a). Algumas 
informações destacam que houve re-
tenção de cargas de frutas em alguns 
países de destino e redução da de-
manda de frutas por países europeus 
(Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil, 2020a). Adicionalmente, a 
celebração de novos contratos para 
exportação pode ser afetada por conta 
da desaceleração da atividade econô-
mica. Por sua vez, Ribeiro, Geraldine e 
Barbiere (2020) chamam a atenção para 
o fato de que, embora não seja grande 
compradora das frutas brasileiras, restri-
ções chinesas aos embarques de frutas 
advindas de países concorrentes pode-
rão fazer com que esses destinem as 
exportações a outros demandantes, os 
quais podem ser concorrentes diretos do 
Brasil. É o caso, por exemplo, do Peru, 
que, tendo suas exportações de manga 
à China paralisadas, poderá destinar 
esse excedente a países da Europa.

Além dessas questões comerciais 
e de logística, outro fator que impacta 
expressivamente as exportações de 
frutas do Ceará é a situação hídrica 
no semiárido, a exemplo do impacto 
causado em anos recentes às exporta-
ções de melões. Em 2019, nas regiões 
produtoras do estado, o período de 
chuvas observado foi normal, na média 
histórica, e em 2020 está acima dessa 
média. Porém, o nível das reservas 

hídricas continua baixo, a exemplo do 
açude Castanhão, principal reservatório 
do estado, que ao final de junho de 2020 
estava com aproximadamente 15% 
de sua capacidade, podendo impactar 
negativamente a produção. O que pode 
reverter esse quadro é a chegada ao 
açude Castanhão das águas da trans-
posição do rio São Francisco.

Por essas razões e pelos impactos 
continuados da COVID-19, os resultados 
das exportações acumuladas de janeiro 
a novembro de 2020 em valor, segundo 
dados do Agrostat (2020), apresentaram 
desempenho inferior em relação ao 
mesmo período de 2019, tanto do valor 
total de frutas quanto do valor das nozes 
e castanhas (-14,3%), enquanto o grupo 
dos melões apresentou um crescimento 
de 17%. No entanto, o crescimento de 
melões nesse período de 2020 ficou 
abaixo da média, do mesmo período, 
nos dois anos anteriores (2018 e 2019).

Em relação aos volumes exportados, 
ainda para o período de janeiro a 
novembro de 2020, os resultados de 
melões (13%) foram muito próximos 
aos de valor, com o que se infere que 
os preços mantiveram-se estáveis no 
período (na realidade, mostra uma 
pequena elevação de US$ 0.68 para 
US$ 0.70 por quilo). No caso de nozes 
e castanhas, houve forte redução no 
volume (-21,4%), com elevação no 
preço em torno de 9% (de US$ 5.35 para 
US$ 5.83 por quilo).
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A partir desses resultados e do fato 
de que o nível de incerteza na economia 
mundial continua elevado, com a dire-
ção dependendo do rumo da pandemia 
(Fundo Monetário Internacional, 2021), 
o mais indicado em termos de plane-
jamento futuro de qualquer atividade é 
considerar os cenários possíveis.

Produção e 
exportação de 
frutas pelo Ceará: 
cenários potenciais

Vários fatores influenciam os ce-
nários futuros. Em relação à produção 
e exportação de frutas, tem-se, entre 
outros, acontecimentos específicos nos 
países exportadores concorrentes, clima 
e chuvas nos locais de produção, renda 
nos mercados internos e externos, elas-
ticidade-preço da demanda e mudanças 
nas preferências dos consumidores e 
aspectos culturais. Logo, a identificação 
de cenários é um processo complexo e 
multidimensional.

Nesse sentido, Begg e Qian (2020) 
propõem quatro mundos possíveis (V, U, 
W ou L) na previsão de como evoluirá 
a atual crise global, que pode ser pior 
do que a crise financeira de 2008. Cada 
uma dessas letras representa o cenário 
(a forma) da trajetória possível do PIB 
mundial nos próximos anos. Assim, “V” 
é um cenário otimista, em que a fase 

recessiva passará rapidamente, seguida 
de recuperação. O cenário “U” represen-
ta uma fase recessiva mais prolongada, 
com retorno ao crescimento. O “W” 
relaciona-se a um cenário preocupante 
de recessão, recuperação e retorno da 
recessão, por conta de uma segunda 
onda de infecções. Por fim, “L”, o mais 
preocupante, é o cenário no qual as ba-
ses econômicas são altamente afetadas 
pela fase recessiva inicial, dificultando 
ou postergando a recuperação por um 
longo prazo.

Tendo por base essa proposta de 
cenários e um modelo de economia 
simples, Sharma et al. (2021) estimam 
possíveis padrões de recuperação para 
a economia mundial após o choque da 
COVID-19, que começa no tempo t = 0 
(Figura 1). Os autores mostram que a 
queda na produção em relação ao ce-
nário com choques leves conduz a uma 
contração da economia, mas apresenta 
rápida recuperação (em forma de V). No 
outro extremo de choques mais severos 
e na ausência de qualquer política gover-
namental, a economia se contrai perma-
nentemente e não se recupera na escala 
de tempo da simulação (forma de L). Um 
aumento no consumo estimulado pelas 
políticas levará a uma recuperação mais 
rápida (forma de U). Finalmente, em um 
cenário em forma de W, ter-se-á uma 
recuperação, seguida de uma nova de-
saceleração que poderá apresentar uma 
rápida recuperação, a depender das 
políticas.
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Figura 1. Possíveis padrões de recuperação após o choque do coronavírus, que começa no 
tempo t = 0. Crédito da imagem: Dhruv Sharma, Jean-Philippe Bouchaud, Stanislao Gualdi, 
Marco Tarzia e Francesco Zamponi.

Similarmente, Brzeski e Smith (2020) 
propõem quatro cenários, a saber: 
o cenário base; retornos de lockdowns 
no inverno; o melhor cenário; e o pior 
cenário. Em “o cenário base”, as medi-
das de isolamento reduzem a curva de 
transmissão da COVID-19 a um nível 
baixo, levando a um retorno gradual 
da curva de crescimento econômico 
no curto prazo (forma de U). O cenário 
“retornos de lockdowns no inverno” re-
presenta pequena variação do primeiro: 

a recuperação vem em pouco tempo, 
porém é seguida de novos isolamentos, 
devido a reinfecções (forma de W). No 
“melhor cenário”, há retorno rápido à 
normalidade econômica, sem retorno 
das infecções (forma de V). Já o “pior 
cenário” assume que o isolamento das 
populações precisam se manter até pelo 
menos o final de 2020 e isso fará com 
que as economias dos países retornem 
ao nível pré-crise apenas em 2023 (for-
ma de L).

Por sua vez, Boumphrey (2020), do 
EUROMONITOR, identificou seis temas 
que estão e continuarão impactando os 
mercados consumidores (sustentabili-
dade para propósito; entretenimento em 
casa; onde e como consumir; redefini-
ção de bem-estar; o novo normal: o que 
surgirá e permanecerá; centralidade da 
inovação) e como eles afetarão a trans-
formação de cinco mercados consumi-
dores (saúde; beleza e moda; bebidas 

e tabaco; alimentos e nutrição; produtos 
domésticos e tecnologia; serviços e 
pagamentos). Em relação aos impac-
tos desses temas sobre o mercado de 
"alimentos e nutrição", decorrentes da 
COVID-19, o interesse nesse comuni-
cado técnico, tem-se, principalmente, 
que as prioridades dos consumidores 
deverão se concentrar mais fortemente 
em redução do desperdício de alimen-
tos, alimentação saudável, segurança 
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alimentar e bem-estar animal. Nessa 
linha, especialistas consultados pela 
APTA (Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios, 2020) consideram 
que a pandemia coloca a sanidade ani-
mal e vegetal em relevância ainda maior, 
afetando o controle, o monitoramento e 
a fiscalização e induzindo ao rastrea-
mento e a certificação dos produtos 
agropecuários com o uso de tecnolo-
gias digitais no campo. Aliado a esses 
impactos, o EUROMONITOR prevê um 
cenário caracterizado por queda de 
5,2% nos gastos dos consumidores em 
2020, em termos reais, com retorno aos 
níveis de 2019 apenas em 2022, bem 
abaixo do que estaria sem a COVID-19 
(Boumphrey, 2020).

Em termos de cenários possíveis em 
função da COVID-19, apresenta-se uma 
situação entre "o cenário base" (forma 
de U), com redução de sua curva de 
transmissão, e “o cenário retornos de lo-
ckdowns no inverno" em função de rein-
fecções (forma de W), nos países mais 
atingidos. Nesse caso, a estimativa de 
retorno gradual da curva de crescimento 
econômico no curto prazo, no primeiro 
cenário, torna-se mais gradual pelos 
novos isolamentos devido a reinfecções.

Logo, conforme se depreende dos re-
sultados em 2020 e da análise afetuada, 
não se pode atribuir a COVID-19 impac-
tos negativos à produção e exportação 
de frutas do Ceará. Assim, consideran-
do-se as características próprias do 

segmento de frutas; os impactos futuros 
previstos da COVID-19 sobre esse mer-
cado, com o consequente histórico de 
adaptação dos produtores-exportadores; 
das oportunidades, ameaças, pontos 
fracos e fortes que se apresentam para 
a fruticultura cearense; das tendências 
econômicas dominantes para os países 
(principalmente em relação ao poder de 
compra dos consumidores), o cenário 
futuro mais provável para a fruticultura 
cearense nos próximos dois a três anos 
é a continuidade de sua volatilidade na 
produção devido a problemas climáticos 
(chuvas) e disponibilidade de água para 
irrigação. O cenário previsto é que esse 
continuará a ser o principal gargalo, 
considerando-se a não ocorrência de 
impacto negativo da pandemia sobre a 
produção de alimentos.

Conclusões
O estado do Ceará tem investido bas-

tante no desenvolvimento da fruticultura, 
buscando tanto o mercado interno quan-
to o externo. A fruticultura, principalmen-
te a irrigada e de alta tecnologia, é um 
dos principais agronegócios do estado 
em pleno desenvolvimento, proporcio-
nando renda e emprego relativamente 
superiores a vários outros segmentos. 
Portanto, o incentivo a essas atividades, 
dentro dos limites impostos pelo princi-
pal gargalo interno, que é a indisponi-
bilidade hídrica, deverá resultar em re-
sultados econômicos e sociais positivos, 
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podendo-se passar a expectativa de um 
cenário otimista (V) para o segmento. 
Para tanto, destaca-se a gestão das 
águas, seguida há alguns anos pelo 
estado, pois, conforme Pavão (2020), a 
indisponibilidade hídrica no Ceará é uma 
regularidade, requerendo enfrentamento 
contínuo das secas periódicas.

O produtor continuará a fazer a sua 
parte, adequando sua produção às 
novas exigências do mercado, acima 
destacadas, e também para continuar a 
conquistar novos mercados externos e 
também internos.

Agora, talvez mais do que em qual-
quer tempo, é necessário que sejam 
ultrapassados os desafios e sejam 
identificadas e exploradas as oportu-
nidades para que o cenário otimista se 
estabeleça.
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