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❑ 28º em população e 110º País do mundo em área 
-51,83 milhões de habitantes 
 ̴99.720 Km2 ≈  Pernambuco

❑ 4º maior economia da Ásia
PIB 2019: US$1,642 trilhão – 1,69 % Agrícola
PIB per capita: ≈US$ 31,76 mil
Exportações 2019: US$ 542,33 bilhões
Importações 2019: US$ 503,26 bilhões

❑ País caracterizado por grandes conglomerados de empresas
familiares (Chaebols) e rápida industrialização

❑ Exportações: maquinários, circuítos eletrônicos e automotivos, 
navios, etc.

❑ Importação: petróleo, minérios, circuitos integrados, e produtos 
do agronegócio

❑ A Coreia do Sul tem cerca de 16 FTAs envolvendo 58 países: 
Muitos acordos de livre comércio com países competidores do 
Brasil no agronegócio. Exemplos: Estados Unidos, China, Colômbia, Vietnã,

União Europeia, Tailândia, Chile, Peru, Austrália, …

Coreia do Sul



Coreia do Sul: Características e Tendências

• Alimentação é um evento social, as refeições são
valorizadas, o alimento em geral é partilhado pelas
familias e amigos.

• Geralmente, há preferência por alimentos de 
procedência nacional, salvo algumas exceções
(marcas). Valorizam a inocuidade, as marcas e status 
do alimento.

Hábitos alimentares:
- Conhecer o gosto e as 

tendências do 
mercado coreano;

- Características do 
paladar do coreano; 

- O consumidor coreano
não tem as mesmas
preferências que o 
consumidor brasileiro, 
europeu, americano, 
japonês ou chinês.

Hábitos culturais e alimentares



“Mukbang” – Influenciadores digitais de Comida

Refeição coreana tradicional x Hábitos ocidentais x Mídia Social

Arroz, Vegetais, Sopa, Carne 

Carne suína brasileira

em um vídeo de 

youtuber coreano
PIZZA, MACARRÃO, CARNES, QUEIJOS...
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“Dosirak”, as quentinhas coreanas

❑ Consumo de alimentos individuais 
❑ Consumo de produtos prontos e de 

alimentos nutracêuticos
❑ Serviços de entregas e vendas pela 

internet

Entregas pela internet de todos

os tipos de alimentos
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❑ Sistema de importação de produtos agrícolas complexo com múltiplos
órgãos

• MAFRA, APQA, MFDS, KAHAS, etc…

❑ Barreiras técnicas (SPS e TBT)

❑ Consumidor que “valoriza” o produto local e é reativo a questões sanitárias
e de inocuidade dos alimentos

• Ex.: Redução do consumo de carne suína devido a focos de ASF- Peste Suína Africana no país em 2019

❑ Forte resistência e lobby dos produtores coreanos junto ao governo

Coreia do Sul: Características e Tendências



Principais Parceiros Comerciais na importação de produtos
do Agronegócio e alimentos

USA
9,659,617 
19.42%

China
8,024,772 
16.13%

Viet Nam
3,488,691 

7.01%

Australia
2,545,086 

5.12%

Italy
2,299,391 

4.62%

Brazil
2,272,534 

4.57%

Indonesia
2,090,812 

4.20%

Thailand
1,577,726 

3.17%

Russian Federation
1,228,381 

2.47%

Canada
1,133,560 

2.28% Others
15,425,938 

31.01%

2019
South Korea

Food and Agribusiness
Total Imports

US$ 49,75 Billion

Fonte: Trademap. 
Elaboração: Adido Agrícola -Seul
Embaixada do Brasil em Seul
SCRI/MAPA

United States of 
America
4,126,801 
20.53%

China
2,965,604 
14.76%

Viet Nam
1,427,706 

7.10%

Australia
1,056,709 

5.26%

Indonesia
854,405 
4.25%

Italy
828,787 
4.12%

Brazil
753,261 
3.75%

Thailand
633,832 
3.15%

Russian Federation
544,797 
2.71%

Germany
468,067 
2.33%

Others
6,438,824 
32.04%

2020
South Korea

Food and Agribusiness
Jan-May Imports
US$ 20,1 Billion



Coreia do Sul: Produtos do Agronegócio importados do Mundo

Fish and 
crustaceans, 

molluscs and other 
aquatic 

invertebrates
5,452,758 
10.96%

Meat and edible 
meat offal
5,231,070 
10.52%

Cereals
3,662,089 

7.36%
Miscellaneous edible 

preparations
2,215,463 

4.45%

Residues and waste 
from the food industries; 
prepared animal fodder

2,211,988 
4.45%

Paper and paperboard; 
articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard

1,962,861 
3.95%

Edible fruit and nuts; 
peel of citrus fruit or 

melons
1,719,209 

3.46%

Oil seeds and oleaginous 
fruits; miscellaneous 

grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal ...

1,528,235 
3.07%

Animal or vegetable fats 
and oils and their 

cleavage products; 
prepared edible fats; 

animal ...
1,261,291 

2.54%

Beverages, spirits and 
vinegar

1,218,608 
2.45%

Chemical wood pulp, 
soda or sulphate 

(excluding dissolving 
grades)

1,209,938 
2.43%

Preparations of 
vegetables, fruit, nuts or 

other parts of plants
1,181,675 

2.38%

Others
20,891,542 

42.00%

2019
South Korea

Food and Agribusiness
Total Imports

US$ 49,75 Billion

Fonte: Trademap. 
Elaboração: Adido Agrícola -Seul
Embaixada do Brasil em Seul
SCRI/MAPA

Exemplo de produtos com grande potencial 
de valor de importação pela Coreia do Sul

- Carne bovina – US$ 2,92 bilhões
- Milho – US$ 2,35 bilhões
- Carne suína – US$ 1,6 bilhão
- Soja e Farelo de soja – US$ 1,3 bilhão
- Açúcar - US$ 1,08 bilhão
- Café – US$ 662 milhões
- Camarões - US$ 620 milhões
- Queijos - US$ 550 milhões
- Carne de aves - US$ 293,22 milhões
- Frutas - US$ 1,71 bilhão



Coreia do Sul - Produtos do agronegócio importados do Brasil
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Exportações do agronegócio do Brasil para a Coreia do Sul (Jan-Set 2020)

Fonte: TRADEMAP; AGROSTAT. 
Elaboração: Adido Agrícola -Seul
Embaixada do Brasil em Seul
SCRI/MAPA

Milho - HS 1005.90
746,448 
32.85%

Farelo de Soja -
HS2304.00

637,306 
28.04%

Frango - HS 0207.14
236,474 
10.41%

Polpa Química de 
Celulose - HS 4703.29

194,547 
8.56%

Algodão - HS 5201.00
82,378 
3.62%

Café - HS 0901.11
79,651 
3.50%

Tabaco - HS 2401.20
57,295 
2.52%

Etanol - HS 2207.10
57,002 
2.51%

Soja - HS 1201.90
45,284 
1.99%

Couro  - HS 4107.92
16,889 
0.74%

Outros
119,260 
5.25%

2019
Exportações Totais

do Brasil para
Coreia do Sul

US$ 2,72 bilhões



Coreia do Sul - Principais exigências sanitárias
PESCADOS

Em geral, pescados brasileiros podem ser 
exportados para a Coreia do Sul, com algumas 
exceções que necessitam de acordo com o NFQS.
Porém, há produtos quarentenários e necessidade 
de certificados específicos dependendo do tipo de 
produto, no caso do camarão por exemplo.

As exportações de produtos lácteos 
são de competência do MFDS

LÁCTEOS

QUEIJOS e SORVETES brasileiros podem ser 
exportados para a Coreia do Sul

Após 4 anos de negociação, o novo certificado 
sanitário para exportação de lácteos do Brasil 
para a Coreia do Sul entrou em vigor no dia 1°
de agosto de 2020.

1 órgão
- Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS)

2 órgãos
- Serviço Nacional de Controle de Qualidade dos Produtos da Pesca (NFQS)
- Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS)

Registro dos estabelecimentos é realizado pelas 
próprias empresas no site do MFDS 

impfood.mfds.go.kr

CARNES e “LIVESTOCK” 
(farinhas, produtos cárneos processados)

Tempo Médio de Duração até abertura de mercado:

Carne suína brasileira, mais de 10 anos de 
negociação
Solicitação à APQA em 2006.
Mercado aberto em 2018.

O processo para abertura de mercado de 
carnes e produtos cárneos na Coreia do Sul 
precisa ser iniciado através do MAFRA e passar 
por 6 etapas no MFDS e 8 etapas na APQA, 
além de votação na Assembleia Nacional.

3 órgãos
- Ministério da Agricultura, dos Alimentos e Temas Rurais (MAFRA)
- Agência de Quarentena Animal e Vegetal (APQA)
- Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS)



Coreia do Sul: Principais exigências fitossanitárias

FRUTAS in natura

- Atualmente, o mercado está aberto 
para mangas brasileiras.

- Exportação ocorre com base em 
requisitos e plano de trabalho 
específicos, inclusive com inspeção in 
loco por inspetores coreanos.

2 órgãos
- Ministério da Agricultura, dos Alimentos e Temas Rurais 
(MAFRA)
- Agência de Quarentena Animal e Vegetal (APQA)

PRODUTOS 
PROCESSADOS

1 órgão
- Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos 
(MFDS)

PRODUTOS in 
natura

2 órgãos
- Agência de Quarentena Animal e Vegetal (APQA)
- Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos 
(MFDS)

- Exigências de certificação, mas em geral não há 
requisitos fitossanitários específicos e 
dependendo do processamento e da embalagem 
não há nem mesmo exigência de Certificado 
Fitossanitário;

- Há requisitos e controles de resíduos e 
contaminantes, bem como de rotulagem

- Exigências de certificação fitossanitária para 
produtos in natura;

- Há requisitos e controles de resíduos e 
contaminantes



Coreia do Sul - Como aumentar as exportações

❑ Conhecer o mercado sul-coreano (legislação, embalagens, preferências do consumidor, 
nichos de mercado, etc.)

❑ Aumentar o número de empresas registradas para exportação de produtos alimentícios na 
Coreia (APQA, MFDS, etc.)

❑ Produtos de alto valor agregado, customizados (a exemplo dos Estados Unidos com 
suplementos, produtos processados, etc.)

❑ Estabelecer contato com distribuidores e importadores coreanos;

❑ Participar de nichos de mercado, e fornecer produtos acompanhando as tendências do 
consumo local.

❑ Aumentar o interesse das empresas brasileiras pelo mercado coreano que, apesar de 
complexo e exigente, é um mercado atrativo, que paga caro pelos produtos de alta 
qualidade.



Coreia do Sul - O que as cooperativas e empresas do 
agronegócio podem importar do país, em termos de insumos 

agrícolas, fertilizantes, embalagens, entres outros itens? 

❑A Coreia do Sul é um grande importador 
de alimentos e produtos do 
agronegócio.

❑Também é um importador de 
fertilizantes (cerca de US$ 600 milhões) 
e de embalagens entre outros insumos. 

❑O país exporta sementes de vegetais

❑Tecnologia de internet para zona rural

Importadores

(Bloco/Países)

Importações mundiais

2019 (Valor x US$ 

1000)

Ranking

EU28* (NÃO INCLUI 

INTRABLOCO) 321,423,892 1

ESTADOS UNIDOS 302,347,631 2

CHINA 221,302,044 3
JAPÃO 111,747,452 4
CANADÁ 58,171,975 5
COREIA DO SUL 49,746,727 6

MÉXICO* 42,758,164 7
RÚSSIA 41,876,136 8

VIETNÃ* 36,045,777 9

ÍNDIA* 33,637,899 10

INDONÉSIA* 29,347,313 11
ARÁBIA SAÚDITA* 25,785,450 12

OUTROS 600,976,076 -
Fonte: Trademap; *Foram utilizados dados espelhados de 2018 no caso dos países que
ainda não diponibilizaram o valor das importações de 2019.



Adido Agrícola – Atividades e parcerias Governo e 
Iniciativa Privada Brasileira

❑ Negociações para abertura e manutenção de mercado para produtos do agronegócio brasileiro;

❑ Atuação na liberação de cargas por questões especificas relacionadas ao governo (+ 65 mil toneladas em 2020);

❑ Prospecção de oportunidades de mercado e Informações de mercado

Exemplos:

✓ Produtos importados e produtos concorrentes;

✓ Países fornecedores concorrentes;

✓ Mercado e consumo local;

❑ Listas dos principais importadores coreanos de produtos alvo;

❑ Facilitar contatos com especialistas, importadores e autoridades locais;

❑ Ações de promoção de produtos do agronegócio;

❑ Organizar e participar de reuniões ou eventos sobre assuntos de interesse do agronegócio brasileiro;

❑ Auxiliar em Procedimentos de habilitação e registro de empresas junto aos órgãos coreanos quando necessário.



Adido Agrícola – Atividades e parcerias Governo e Iniciativa Privada
Brasileira



MINISTRY OF 
AGRICULTURE, LIVESTOCK 

AND FOOD SUPPLY

Agricultural Attaché Office
Embassy of Brazil in Seoul

Secretariat of Trade and International Relations - SCRI

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply - MAPA

gutemberg.barone@agricultura.gov.br
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