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**Este monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica criado pelo IICA para a análise e prospecção do impacto da crise
sanitária mundial e da segurança alimentar das Américas.
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Análise e Cenários
Do Blog do IICA:
A volta à normalidade. Manter a vulnerabilidade do essencial?
A normalidade sustentável deveria colocar os agricultores na frente da agricultura; os empresários
geradores de empregos dignos e tributadores de impostos redistributivos antes das empresas;
poupadores e investidores antes de bancos e entidades financeiras; seres humanos antes que
consumidores e os habitantes do planeta acima das atividades extrativistas. Não se trata de acabar com
a institucionalidade, mas de colocá-la a serviço de todos.
Se a garantia de disponibilidade, acesso e aproveitamento dos alimentos é um direito humano e as
ações requeridas para conseguir esse direito são reconhecidamente vitais, e se os agricultores são
apontados como heróis, junto com o pessoal da saúde e os prestadores de outros serviços básicos, não
é aceitável, sequer coerente, as brechas existentes entre as condições de vida da maioria dos pequenos
agricultores e a dos consumidores médios de alimentos na América Latina, nem destes com os setores
mais pobres dos grandes centros urbanos. Espero que a distância social recomendada agora seja algo
diferente daquela que sempre se praticou na região.
Si la garantía de la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos es un derecho humano y
las actividades requeridas para lograrlo son reconocidas como vitales y si los agricultores son señalados
como héroes, junto con el personal de salud y los prestadores de otros servicios básicos; no resultan
aceptable, ni siquiera coherentes, las brechas existentes entre las condiciones de vida de la mayoría de
los agricultores de pequeña escala y los consumidores medios de alimentos en América Latina, ni entre
las de estos con los sectores más pobres de las grandes urbes. Espero que la distancia social que ahora
se recomienda, sea algo diferente a la que se practica desde siempre en la región.
Todos os detalhes desta semana na intervenção de Hernando Riverso, consultor, ex-funcionário do IICA,
com áreas de especialização em agregado de valor a produtos de origem agropecuária, gestão de
cadeias e circuitos agroalimentares, vínculo da agricultura familiar e pequenas empresas rurais com os
mercados e a dinâmica econômica local em processos de desenvolvimento social. https://bit.ly/30AiYmh

Rumo a sistemas econômicos mais sustentáveis e resilientes: a visão da América
Latina
A complexidade das mudanças que enfrentamos hoje em nível global apresenta grandes desafios e
oportunidades para a construção de uma nova geração de políticas públicas, fortalecer os mecanismos
atuais de integração regional e para uma nova arquitetura multilateral. América Latina conta com
imensas riquezas em biodiversidade, recursos naturais e multietnicidade; e uma classe média jovem em
franco crescimento, ansiosa por se vincular a iniciativas inovadoras.
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Hoje a história também nos apresenta oportunidades para repensar os mecanismos para legitimar o
multilateralismo, promover sistemas econômicos alternativos mais resilientes, justos e em harmonia
com o planeta. Esses sistemas econômicos devem permitir aos países da América Latina instituir um
conjunto de políticas públicas e estratégias que permitam transitar de um padrão de desenvolvimento
baseado na exploração dos recursos naturais abundantes e baratos, como baixos níveis de tecnologia, a
outros de base ampla, baseado no conhecimento sustentável e mais equitativo, em um contexto de
mercados mais eficientes e justos com regras estáveis.
Todos os detalhes desta semana na intervenção de Diego Montenegro Ernst, MSc em Agronegócios
e candidato a Doutor em Políticas Públicas para o Desenvolvimento. Atualmente é Representante do IICA
no México e Coordenador de Assuntos Especiais da Região Norte. https://bit.ly/2ZR5P9f

Temas de relevância do setor de agroalimentos
Produção
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar e informação sobre impactos nos países da América
(produtos cultivados e colhidos nesta época).
Argentina: atividade económica interanual cai
20.6% em maio
Segundo dados do INDEC, em maio de 2020, o
estimador mensal de atividade económica (EMAE)
registrou variação de -20,6% com relação a maio de
2019. O indicador dessazonalizado apontou
incremento de 10% com relação ao mês anterior,
devido a uma maior flexibilização às restrições para
a circulação.
Com exceção da pesca, todos os
setores apresentaram queda na comparação com o
mesmo mês do ano anterior. Com relação ao setor
de Agricultura, Gado, Caça e Silvicultura, a variação
interanual em maio foi de -10.7%.
https://bit.ly/32OY1qm

Canadá: proposta de ampliação de apoio aos
trabalhadores e empresas por meio do Subsídio
Salarial de Emergência (CEWS)
Como medida para enfrentar os efeitos da pandemia,
o governo do Canadá propôs ajustar o programa
CEWS, como a ampliar o período de CEWS até
dezembro de 2020, a ajuda a empregadores que
sofreram perdas de até a 30%, e incluir apoio
complementar para os empregadores mais afetados
pela pandemia.
Desde seu lançamento, o CEWS apoiou mais de 3
milhões de trabalhadores.
https://bit.ly/3fXRu08
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Colômbia: 80% da produção de tangerina do país
foi perdida

Estados Unidos: queda nos subsídios à carne de porco
congelada em junho

Segundo dados aportados pela Federação Nacional
de Citricultores, em entrevista à Rádio Caracol, a
produção de tangerinas enfrenta uma situação
difícil diante das perdas que chegam a 80%.

Segundo o USDA, os estoques de carne de porco
congelada caíram 25% com relação ao ano anterior,
resultado gerado depois que a pandemia afetou a
produção de diversas instalações de produção no país.

Segundo a presidente da Federação, o problema se
concentra no transporte e na comercialização, além
da queda do consumo, e se agravaram com a
quarentena, já que a comercialização não é
realizada nos mesmos termos.
https://bit.ly/32PkvaK

Por outro lado, a produção aumentou 6% em junho,
com relação ao ano anterior, à medida que as
unidades produtivas se recuperaram dos fechamentos
em abril e maio.
https://reut.rs/2CwZLKj

Panamá: Plano Panamá Agro Solidário outorgou
US$1.5 milhões em empréstimos aos produtores

Uruguai: MGAP exorta a manter alerta para
gafanhotos

Tanto o Ministério do Desenvolvimento
Agropecuário (MIDA) como o Banco de
Desenvolvimento Agropecuário (BDA)
impulsionaram os empréstimos em todo o país para
fortalecer a produção agropecuária diante da
pandemia de COVID- 19.

De acordo com a Direção Geral de Serviços Agrícolas
(DGSA), estão no ponto mais próximo ao Uruguai,
desde que foi reportado o ingresso na Argentina.

Até agora, os empréstimos foram feitos a
produtores de Coclé, Los Santos e Panamá Este.
O objetivo do Plano Panamá Agro Solidário é
financiar os pequenos produtores para garantir a
sustentabilidade da produção agropecuária.
https://bit.ly/3fRIiKP

As previsões meteorológicas na Argentina reportam
condições que favoreceriam o deslocamento da praga
ao sul. A DGSA exorta os produtores, assim como à
população, em especial as dos departamentos do
litoral oeste, a manter o alerta a possíveis
avistamentos e a reportar imediatamente.
https://bit.ly/2ZULqjm y https://bit.ly/3jt9IsP
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Comercialização
*Medidas de caráter comercial adotadas nos países, detalhes do impacto nos produtos normalmente
exportados nesta época, consequências na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.
Argentina: Exportadores de grãos consideram as
restrições da China inapropriadas

OMC faz chamada para avançar no Acordo sobre
Facilitação de Comércio

Recentemente, o país asiático tem solicitado que os
países que exportam ao mercado chinês assinem uma
declaração para garantir que os embarques não têm
Covid-19.

Há poucos dias de terminar seu período no comando
da Organização, o diretor-geral da OMC fez um
chamado para continuar avançando com os
compromissos estabelecidos no Acordo sobre
Facilitação de Comércio, que, ainda que tenha sido
uma das grandes realizações, ainda há muito por
fazer. No meio da pandemia de Covid-19, este tema
e a próxima conferência ministerial serão os pontos
chave que vão incidir nas economias dos países pós
Covid-19.

Sem dúvida, é uma medida que afeta muitos países
que concentram suas exportações mundiais de
produtos, como soja e milho, para a China.

https://bit.ly/3fTZZcT

Os membros da OMC nomearam Gloria Abraham,
embaixadora da Costa Rica na missão em Genebra,
como a nova presidente para as negociações sobre
agricultura, que será uma oportunidade para que os
países das Américas possam aproveitar a relação
próxima com a região e avançar em suas negociações
agrícolas. https://bit.ly/32JA0kB

https://bit.ly/2OPjmrt

América Central: USAID e SIECA assinam acordo
para facilitar comércio

Chile: caem as exportações de frutas por problemas
logísticos da Covid-19 e devido à seca

A Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e a Secretaria
de Integração Econômica Centro Americana (SIECA)
assinaram um memorando de entendimento para
fortalecer o comércio regional na América Central.

Segundo dados do Escritório de Estudos e Políticas
Agrárias (Odepa), no primeiro semestre os envios de
frutas totalizaram US$ 3.251 milhões, 15% a menos
do que no mesmo período de 2019, enquanto o
volume dos embarques deste produto somaram 1.71
milhões, o que resultou em queda de 7% em
comparação com o mesmo semestre no ano
passado.

As entidades se comprometeram a cooperar
mutuamente para desenvolver atividades que
facilitem o comércio e a gestão integral de fronteiras
da região, especialmente em El Salvador, Guatemala
e Honduras.
Os líderes de ambas organizações ressaltaram a
integração regional e o comércio como chave para
enfrentar os desafios da Covid-19 e reativar a

A uva de mesa liderou as exportações com US$ 940
milhões, seguida pelas cerejas com US$ 918 milhões,
enquanto o terceiro lugar ficou com as amoras com
US$ 423 milhões. Com relação aos mercados de
destino, a China continua liderando como principal
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economia, garantindo a cadeia de suprimentos e
abastecimento. Para isso, é importante fortalecer o
trabalho conjunto de diversas organizações na
América Central, que fortaleçam a capacidade e
competitividade comercial dos países na América
Central. https://bit.ly/2ZMiudl

comprador de frutas chilenas com US$ 1.299 milhões,
seguida pelos Estados Unidos com US$ 258 milhões.
A seca é outro fator que acarretou na menor
produção de fruta fresca, o que repercutiu na queda
das exportações em 7% em termos de volume.
Preços mais baixos e uma menor produção marcaram
a exportação de fruta fresca nos primeiros seis meses
do ano. https://bit.ly/39foAGg

Peru: A ADEX fará Feira Expoalimentar Virtual 2020
A 12° Expoalimentar é uma das feiras de alimentos e
bebidas mais importantes da América Latina, que se
realizará de forma virtual devido à Covid-19, entre 30
de setembro e 15 de novembro. Para este ano,
estima-se a participação de mais de duas mil
empresas e mais de mil compradores especializados.

Argentina: IPCVA facilitará seminário internacional
para analisar os desafios da carne de vaca
“O desafio da carne de vaca no pós-Covid-19l" é o
seminário virtual que organizará o Instituto de
Promoção da Carne de Vaca (Ipcva) na próxima
semana, de 29 a 30 de julho.

Atualmente a Argentina é um dos principais
exportadores mundiais deste produto e na América
Latina. Em maio, suas exportações aumentaram mais
de 9% com relação ao mesmo mês de 2019. China,
Chile, Israel e Alemanha figuram entre seus principais
mercados de exportação. Este espaço de mercado
Com o objetivo de apoiar a recuperação das
conquistado nos últimos anos e a tradição ganadeira
empresas peruanas, ADEX facilitará uma plataforma
que vai conectar diversos compradores internacionais da Argentina motivaram o foro para a análise
com operadoras chave da produção e distribuição de internacional.
alimentos e bebidas, maquinários, embalagens e
O evento contará com a participação de ministro da
serviços de comercio exterior do
Agricultura, Luís Basterra, e especialistas da
Peru. https://bit.ly/2WIhrt1
Argentina, da União Europeia, da Ásia, dos Estados
Unidos da Alemanha, da China e da Grã
Bretanha. https://bit.ly/3eKOnYh
A meta da Associação de Exportadores do Peru
(ADEX) é continuar a desenvolver a feira e somar
outros setores exportadores à venda online.
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Gráfico da semana
Monitorando a resposta dos países: Medidas de política e ações do setor agroalimentar frente à COVID-19
Como resposta à pandemia, os países da América estão implementando uma série de medidas para mitigar os
efeitos da COVID-19 e para preparar a reativação e a transformação sustentável do setor agroalimentar.
No #BlogIICA (https://bit.ly/3hvPU69 ) é possível explorar os diversos instrumentos de política que os países
estão implementando. Como é possível observar no gráfico, os instrumentos mais utilizados durante a
pandemia têm sido medidas fitossanitárias, habilitação do crédito agrícola, facilitação do comércio, e
moratórias financeiras para resolver os problemas de fluxo de caixa.
Conheça, também no blog IICA, os focos e objetivos das medidas adotadas. As medidas de reativação
produtiva sustentável são as que figuram em proporção menor, depois de medidas urgentes, principalmente
relacionadas aos protocolos de segurança e sanidade, para assegurar a comercialização, e com o fomento da
produção e oferta doméstica.

Mais detalhes no post https://bit.ly/3hvPU69 no #BlogIICA
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Abastecimento
*Medidas adotadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar
Multilateralismo, comércio aberto e agricultura
familiar: o caminho para a recuperação econômica e
para a segurança alimentar das Américas
A situação da segurança alimentar nas Américas e os
desafios da nova cooperação técnica diante da
emergência imposta pela Covid-19 para contribuir
com o acesso amplo da população a alimentos
seguros y nutritivos foi motivo de análise no Encontro
Interamericano da Agricultura e da Segurança
Alimentar, na quadragésima reunião ordinária do
Comitê Executivo do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA).
Rebeca Grynspan, secretária-general Iberoamericana
(SEGIB), e Cassio Luiselli, membro do Conselho
Assessor para a Segurança Alimentar das Américas,
se encarregaram da análise de ambos panoramas, de
modo a propor respostas adequadas para reforçar a
cooperação entre os países y a mitigar os efeitos da
pandemia. https://bit.ly/30J0r7r
Na emergência sanitária, 31 países deram forte
respaldo ao trabalho técnico do IICA
Representantes de 31 países expressaram um forte
respaldo ao trabalho do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), ratificando o
caráter estratégico do setor agropecuário e
destacando a capacidade do organismo internacional
para executar programas de resposta rápida que
permitam fortalecer os sistemas agroalimentares no
meio da pandemia de Covid-19, em aliança com
governos, o setor privado e organizações da
sociedade civil.
O apoio foi expressado na reunião do Comitê
Executivo do IICA, uma das instâncias de governo do
organismo especializada no desenvolvimento
agropecuário e rural. https://bit.ly/30FZ1KH

Governo argentino reduziu o prazo para os
exportadores pagarem retenções de milho e trigo
O governo argentino fez uma modificação no
pagamento dos direitos de exportação de milho e
trigo com o objetivo de acelerar o pagamento deste
tributo. Foi a partir da Resolução 152/2020 publicada
do Ministério da Agricultura no Boletim Oficial.
https://bit.ly/39njacj
Sazonalidade de produtos agrícolas mexicanos nos
EUA pode gerar consequências não desejáveis
Senadores, organizações agropecuárias, produtores e
setores do governo federal avisaram que serão
estabelecidos mecanismos de defesa, na Organização
Mundial de Comércio (OMC), sobre disposições do
Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (TMEC) pela possível aplicação de medidas
protecionistas de produtos sazonais na União
Americana. https://bit.ly/32Nd43Z
AgroSocio, do Uruguai, vai exportar bezerros
Holando e HereFord para a China
AgroSocio confirmou, na semana passada, que vai
exportar 3.500 bezerros e novilhas de leite Holando e
de 1.000 da raça Hereford, em novembro para a
China.
Juan Martín Scasso disse ao El País que já estão sendo
formadas as equipes de compra de fazendas para
começar o recrutamento de Holando.
Segundo Scasso, os preços de compra rondam US$
2,50 para os animais mais leves com peso de 160
quilos, e US$ 2, para os mais pesados com o máximo
de 270 quilos.
https://bit.ly/3jxqGpV
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