Tema 5: Suprimento e segurança alimentar em tempos de COVID-19

O que a comunidade científica e a grande mídia estão falando sobre o
impacto do coronavírus na cadeia de suprimentos e segurança alimentar?
Amanda Ferreira Guimarães
Mariela Meira Caunetto

Nos informes anteriores vimos que em tempos de pandemia pela COVID-19, é preciso não apenas
que a cadeia esteja organizada para fornecer alimentos para a população, mas que esses alimentos
sejam ricos em nutrientes para fortalecer o sistema imunológico das pessoas. Para isso, é preciso que
tudo esteja organizado para que o alimento chegue ao lugar certo, na quantidade, na qualidade e no
momento certos. Desde o início da pandemia, a comunidade científica tem se empenhado para
desenvolver pesquisas que tragam resultados para a população. Mas, o que tem sido discutido por essa
comunidade, quando se trata do impacto do coronavírus na cadeia de suprimentos e na segurança
alimentar? A partir de estudos foi construída o que chamamos de “Nuvem de Palavras”, as palavras com
maior frequência nos documentos analisados (FIGURA 01).
Figura 1 - Coronavírus e a cadeia de suprimentos e segurança alimentar: principais palavras.

Fonte: elaborado pelas autoras

Este informe, a partir dessa figura, traz um resumo do que está sendo publicado pela comunidade
científica quando se trata do impacto do coronavírus na capacidade de suprimento das cadeias
agroalimentares e na segurança alimentar. A nuvem de palavras representa as principais palavras que
aparecem nos textos. Quanto mais vezes essas palavras aparecerem, maiores elas serão representadas
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na nuvem. Neste caso, a nuvem inclui as 65 palavras mais citadas. A nuvem contém as palavras mais
citadas, a partir de 18 documentos em português e inglês, publicados, entre março e abril/2020, em
revistas científicas, relatórios técnicos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) e notícias divulgadas em sites nacionais e internacionais.
Na Figura 1 se observa que as principais palavras relacionadas a esse tema são alimentos,
segurança, alimentar, covid-19, 2020. Estas palavras mostram que, em função da COVID-19, que
acabou se espalhando para o mundo em 2020, uma das preocupações por parte da comunidade científica
está em como garantir a segurança alimentar da população a partir do suprimento de alimentos. Quando
se fala em segurança alimentar, a preocupação está em garantir o acesso aos alimentos principalmente
aos mais vulneráveis da sociedade, considerando que, com o agravamento da crise financeira, o risco de
mais pessoas entrarem em situação de pobreza também aumenta.
Além disso, outras palavras também se destacam: pandemia, demanda, produção, interrupção,
saúde, cadeia, países, impacto, suprimentos, coronavírus. Essas palavras se relacionam à
preocupação dos pesquisadores em como garantir a segurança alimentar a partir da não interrupção da
cadeia, da produção ao suprimento da demanda. De acordo com os documentos analisados, as atividades
de produção de alimentos não foram interrompidas e o abastecimento nos centros de distribuição final
ainda se mantém ativos. Por outro lado, o que fica de alerta são problemas relacionados à importação e
exportação, por conta de maiores dificuldades em termos de logística e distribuição. Esses problemas
podem acarretar atrasos, mas, por hora, não implicam em escassez de alimentos. A indicação dessas
palavras mostra que essa é uma preocupação em diferentes países do mundo, e que é uma preocupação
em termos de saúde, uma vez que a preocupação não está apenas na disponibilidade do alimento, mas
que esse alimento seja rico em nutrientes.
Ademais, a nuvem de palavras também mostra a importância da alimentação de qualidade para
saúde, a partir da correta nutrição, redução de riscos e de doenças. Sendo assim, de acordo com a
comunidade científica, o consumo de alimentos frescos e mais nutritivos devem ser priorizados em
relação aos alimentos processados e ultra processados. Além disso, ações por parte de ONGs e outros
órgãos, tanto governamentais quanto não governamentais, se fazem necessárias para garantir que,
especialmente a população mais vulnerável da sociedade tenha acesso a esses alimentos.
Por fim, o mapa mostra ainda que essas são preocupações globais, e que a comunidade científica
tem feito simulações em busca de medidas preventivas e de respostas para a pandemia que acomete
o Brasil e o mundo. Tais ações foram detalhadas nos informes anteriores e podem ser acessadas por
meio dos links disponibilizados ao final deste informe.
Portanto, o que podemos concluir quanto ao que a comunidade científica tem falado sobre o
impacto do coronavírus na cadeia de suprimentos e na segurança alimentar? A nuvem de palavras é
indicativo de que as grandes preocupações estão associadas a garantir a continuidade de uma cadeia de
suprimentos, pensando não apenas no fornecimento de alimentos em geral, mas especialmente em
GECOR – Grupo de Estudos em Estruturas Coordenadas

2

alimentos que sejam ricos em nutrientes para a população. Os estudos identificados pela nuvem de
palavras mostram que essa é uma preocupação que envolve a saúde de todas as pessoas da cadeia,
incluindo fornecedores, produtores, distribuidores e a própria população, além de ser uma preocupação
em nível global. Por fim, ela destaca que a comunidade científica está empenhada em desenvolver
modelos e simulações, para encontrar as soluções que minimizem o impacto do coronavírus na cadeia
de suprimentos e na segurança alimentar.
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