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Introdução
O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), por meio de seu Programa de
Desenvolvimento Territorial e Agricultura Familiar, realizou uma pesquisa de opinião, entre os dias
11 e 22 de maio de 2020, sobre a situação da Agricultura Familiar e o abastecimento agroalimentar
em face da pandemia da COVID-19 1 2, com a qual contribuíram 118 participantes qualificados 3 de
29 países do hemisfério 4. Os resultados desta pesquisa permitiram traçar um panorama geral e
imediato do que está acontecendo com o fornecimento de alimentos e seus efeitos específicos
para os produtores da agricultura familiar.
Esta pesquisa faz parte de uma série de ações que o Instituto vem desenvolvendo em apoio às
medidas de políticas públicas que os países estão implementando para combater os efeitos
negativos da pandemia. Nesse contexto, o Diretor Geral do IICA, Dr. Manuel Otero, criou um
Comitê Consultivo Especial para a Segurança Alimentar das Américas, que conta com quatro
Grupos de Trabalho compostos por reconhecidas personalidades da agricultura e ruralidade latinoamericanas. Estes Grupos de Trabalho funcionam como espaços de diálogo e elaboração de
propostas para contribuir com o combate aos efeitos negativos da pandemia causada pela COVID19 (SARS CoV-2), sendo um desses grupos o de Abastecimento, Agricultura Familiar e Circuitos
curtos de Comercialização.
Entre os temas de interesse deste Grupo de Trabalho, menciona-se a necessidade de projetar
cenários que permitam identificar os efeitos atuais e futuros da pandemia de COVID-19 nos
sistemas de abastecimento agroalimentar em nossos países e seu impacto na participação da
agricultura familiar nesse sistema. Em resposta, o Programa de Desenvolvimento Territorial e
Agricultura Familiar apresenta, a seguir, uma análise das opiniões sobre o panorama geral e
imediato do que está acontecendo com o abastecimento de alimentos e seus eventuais impactos
específicos para os produtores familiares.
O presente documento, elaborado pela equipe de coordenação deste programa, tem como
objetivo principal apresentar um relatório com base em dados e uma análise que contribua, por
um lado, para as reflexões internas do Grupo de Trabalho Abastecimento, Agricultura Familiar e
Circuitos curtos de Comercialização. Por outro lado, esses aportes visam também colaborar para
Agradecemos o apoio de Eugenia Salazar, profissional da Diretoria de Cooperação Técnica do IICA, que prestou consultoria sobre
os procedimentos para a realização da consulta eletrônica e elaborou o formulário da pesquisa em sua versão digital.
2 O instrumento para coletar as informações e a lista dos convidados a participar da pesquisa estão localizadas no seguinte link:
Sondeo junio 2020.
3 É possível caracterizar rapidamente os participantes da pesquisa, considerando o vínculo institucional desses profissionais:
segundo a consulta, 43,2% estão vinculados a instituições públicas. As demais pessoas consultadas são representantes de
organizações de produção, acadêmicos, setor privado, centros de pesquisa, organizações não-governamentais, cooperativas e
organismos internacionais, variando entre 11% e 5%. Como muitas instituições acadêmicas e centros de pesquisa pertencem à
estrutura do Estado, pode-se deduzir que a grande maioria trabalha em diferentes instituições públicas.
4 Em termos regionais, esses participantes apresentaram a seguinte distribuição, em ordem decrescente: região Andina (35), região
Central (30), região Sul (25), região do Caribe (24) e região Norte (9).
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um melhor posicionamento do IICA, compartilhando informações qualificadas com a Diretoria
Geral, a Unidade de Comunicação Social e Institucional, a Diretoria de Cooperação Técnica, as
Representações e as instituições contrapartes.
Essa análise é dividida em três sessões; na primeira parte, são sintetizados os resultados obtidos
na consulta; a segunda é dedicada à identificação dos impactos da COVID-19 sobre as dinâmicas
produtivas e comerciais da agricultura familiar, abordando aspectos das principais dificuldades que
afetam essas dinâmicas, a oferta atual e suas perspectivas, bem como os efeitos sobre a renda
familiar. A parte final do documento enfoca as possíveis repercussões da pandemia para a
agricultura familiar, destacando tanto as ameaças quanto as oportunidades que surgem nesse
novo cenário, e termina com a apresentação de um conjunto de propostas de políticas públicas, a
curto, médio e longo prazo.
Estende-se o agradecimento às Representações do IICA nos países do hemisfério que, com seu
conhecimento dos atores da agricultura e ruralidade de seus países, identificaram as pessoas
consultadas nesse esforço.
1. Resultados da pesquisa. A produção da agricultura familiar e o abastecimento de alimentos.
Esta parte inicial do documento reúne as opiniões dos participantes da pesquisa sobre a situação
que enfrenta a agricultura familiar nos países do continente, abordando aspectos como a oferta
de alimentos provenientes do setor da agrícola familiar e também das importações para garantir
as condições de abastecimento dos mercados nacionais, o suprimento de alimentos e as
necessidades de demanda de alimentos em cada país.

1.1. Produção de alimentos da agricultura familiar
A consulta teve como ponto de partida a situação da produção de alimentos da agricultura familiar
nos países do hemisfério, buscando identificar se, na opinião dos participantes da pesquisa, são
percebidas repercussões devido à pandemia, os produtos cujo volume produzido poderia ver-se
afetado nos próximos seis meses, bem como as dificuldades para a produção da agricultura
familiar. Para identificar essas dificuldades, a pesquisa definiu uma série de variáveis sobre as quais
consultar os participantes, incluindo aspectos relacionados à disponibilidade de insumos para
produção, a comercialização, a demanda e capacidade organizacional dos produtores.
A maioria dos consultados expressou (93%) que já estão percebendo repercussões da pandemia
na produção da agricultura familiar (figura 1). Em relação aos produtos que poderiam ter seu
volume de produção mais afetado, as opiniões (88%) se concentraram em cinco grupos: grãos e
cereais, hortaliças, frutas, raízes e tubérculos, e carnes; os demais produtos mencionados incluem
uma ampla variedade de grupos, entre os quais se incluem açúcar, plantas ornamentais, gado,
sementes e nozes, produtos florestais, vinhos, entre outros (figura 2). Em relação a itens
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específicos, a maioria acredita que o milho (61%), feijão (65%), cereais andinos (71%), musáceas
(80%), batata (79%) e mandioca ( 68%) aumentarão ou manterão sua produção, enquanto o
tomate (64%), cebola (80%), repolho (71%) e produtos da aquicultura (80%) reduzirão seus
volumes produzidos.
Além disso, para ampliar acerca da situação da produção da agricultura familiar, também foi
consolidada a percepção dos participantes da pesquisa sobre os aspectos que dificultam suas
atividades produtivas (figura 3), sendo destacados os equipamentos e protocolos de proteção
sanitária (53%) , transporte e distribuição de alimentos (50%), acesso a capital financeiro (49%) e
a falta de capacidade de armazenamento (43%). Menores implicações, embora também gerem
dificuldades, são a coleta, classificação, fracionamento da produção (40%), a falta de mão-de-obra
(36%), seguida pela escassez de insumos produtivos (35%).

Outros
11%

Não
7%

Grãos e
cereais
27%

Carnes
9%

Raíces y
tubérculos
12%

Hortaliças
26%

Frutas
15%

Sim
93%

Figura 1. Existência de repercussões da pandemia na
produção da agricultura familiar

Figura 2. Grupos de produtos que poderiam ser mais
afetados nos próximos seis meses

Equipamiento y protocolos de protección sanitaria
Transporte y distribución de alimentos
Acceso a capital financiero
Capacidad de almacenamiento
Acopio, clasificación, fraccionamiento de la producción
Falta de mano de obra
Escasez de insumos productivos
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Figura 3. Dificuldades que se acentuaram para a produção
da agricultura familiar durante a pandemia
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1.2. Importações
Na opinião de cerca de dois terços dos participantes da pesquisa, ainda não há problemas de
fornecimento de alimentos importados (figura 4), apenas na região do Caribe as opiniões estão
divididas nesse aspecto, nas demais regiões, entre dois terços e três quartos dos consultados
consideram que esses problemas não se apresentam. No entanto, foram identificados diversos
grupos de produtos, para os quais começam a surgir problemas de fornecimento em seus países
(figura 5), dentre estes, em primeiro lugar, os insumos para produção (28%), destacando-se neste
grupo os agroquímicos, o maquinário e peças de reposição, as sementes, os grãos e cereais (26%),
especialmente milho e arroz, frutas (10%) e hortaliças (9%).

Outros
27%

Insumos
28%

Sim
40%

Não
60%

Hortaliças
9%

Frutas
10%

Figura 4. Existência de problemas em
produtos importados

Gãos e
cereais
26%

Figura 5. Produtos importados com problemas
de abastecimento

1.3. Abastecimento
Para estimar a situação do suprimento de produtos da agricultura familiar, nesta pesquisa foram
identificadas uma série de variáveis associadas à disponibilidade de alimentos, nacionais ou
importados, sua transferência até o mercado e condições nos pontos de venda.
A pesquisa reflete primeiramente que, em nível hemisférico, a maioria dos consultados (cerca de
dois terços) considera que ainda não há problemas de abastecimento de alimentos (Figura 6),
enquanto o terço restante é da opinião de que esses problemas já estão começando a ser vistos,
sendo as mais afetadas as cadeias de produtos lácteos, de grãos e cereais, em especial o milho, as
cadeias produtivas de carnes, entre elas, carne bovina, suína e espécies menores, e o café. Outras
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cadeias, que na percepção dos participantes também estão sendo afetadas, mas em menor grau,
incluem cadeias de frutas, batatas e as cadeias aquícolas.
Para determinar como o abastecimento de alimentos está sendo afetado, foi consultado sobre o
grau de relação que vários elementos têm sobre esse abastecimento (Figura 7), sendo considerado
o fechamento dos pontos de venda tradicionais aquele com a maior relação (66%), seguido pela
falta de transporte para os pontos de venda (52%) e as condições de manuseio pós-colheita (51%).
Como elementos que têm uma influência moderada no abastecimento, foram identificados a
oferta de produtos alimentícios, as importações destes e atrasos nas compras públicas; finalmente,
foram apresentadas opiniões divididas sobre como o aumento do preço dos insumos e normas de
higiene, qualidade e inocuidade, influenciam nesse abastecimento.

Isuficiente de productos

Sim
38,00%

Ingreso de productos del exterior
restringido
Retraso en las compras públicas
Alza de los precios de los insumos

Não
62,00%

Normas de higiene, sanidad,
inocuidad
Transporte para el traslado de la
producción
Puntos de venta tradicionales
cerrados

0%

Figura 6. Existência de dificuldades no
abastecimento de alimentos
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80%

Figura 7. Dificuldades no abastecimento
de alimentos

1.4. Demanda de alimentos
A consulta também procurou identificar os problemas que poderiam surgir na demanda de
alimentos da agricultura familiar por parte dos consumidores nos próximos seis meses, para os
quais suscitou uma série de variáveis relacionadas às características da oferta de produtos
(escassez de produtos, garantia nas condições de segurança e saúde), mecanismos de acesso ao
consumidor (modalidades de entrega de produtos pouco desenvolvidas e suspensão de
mecanismos de acesso ao mercado, como circuitos curtos e mercados itinerantes) e afluência de
consumidores aos mercados (redução número de compradores por temor à aglomeração física).
Dessas variáveis, as relacionadas ao acesso do consumidor e ao fluxo a mercados foram
consideradas pela maioria dos entrevistados (cerca de 42%) como aquelas que apresentarão os
maiores problemas nos próximos seis meses (figura 8), enquanto as demais variáveis relacionadas
à oferta de produtos, a maioria dos consultados considerou que poderiam causar problemas, mas
menos importante.
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Figura 8. Principais problemas na demanda
de alimentos nos próximos seis meses

1.5. Preços e rendimentos
Para encerrar a pesquisa, os participantes foram questionados sobre sua percepção quanto à
evolução dos valores recebidos pelos produtos da agricultura familiar e sobre sua renda. Um
percentual de 84% das pessoas consultadas (figura 9) consideram que os preços da agricultura
familiar permaneceram estáveis (47%) ou diminuíram (37%). Enquanto para 70% dessas pessoas,
a renda dos produtores da agricultura familiar diminuiu (figura 10), principalmente devido à
contração da economia e redução da demanda.
Outros
10%

Aumentam
5%

Aumentam
6%

Estáveis
47%

Diminuem
37%

Figura 9. Variação nos preços dos produtos
da agricultura familiar

Outros
7%

Estáveis
19%

Diminuem
70%

Figura 10. Variação na renda dos produtores
da agricultura familiar
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2. Efeitos da COVID-19 nas dinâmicas da agricultura familiar na América Latina e Caribe
A agricultura familiar nos últimos anos demonstrou ser de importância significativa para nossas
sociedades devido aos diferentes tipos de contribuições que faz, dentre elas, seu protagonismo no
suprimento de alimentos de nossos países, já que, a partir dos resultados de seus sistemas
produtivos, contribui com a oferta e disponibilidade de alimentos por meio de diferentes
esquemas de comercialização, sejam locais, nacionais ou internacionais.
Por esse motivo, não está alheia aos efeitos que a pandemia da COVID-19 vem provocando em
diferentes setores e dinâmicas de nossos países, sendo afetada por diversas situações que
alteraram sua relação com seu meio e, principalmente, seu vínculo com os mercados, sejam eles
de locais ou os associados a cadeias de produção ou mercados atacadistas.
As opiniões das pessoas consultadas sobre os efeitos da pandemia na agricultura familiar são
apresentadas sob três perspectivas: i) as dificuldades que a agricultura familiar tem enfrentado
para continuar com sua dinâmica produtiva e comercial; ii) as perspectivas sobre seus volumes
produzidos e iii) em relação aos preços e seus rendimentos. Para identificar esses efeitos, a
pesquisa definiu uma série de variáveis que incluem aspectos relacionados à produção, à
comercialização, aos mercados e à demanda de alimentos.

2.1 Dificuldades que alteraram a dinâmica da agricultura familiar
Três questões são identificadas pelos participantes da pesquisa como as principais dificuldades que
afetaram a dinâmica produtiva e comercial da agricultura familiar nestes meses (mais de 50% dos
entrevistados afirmaram que são dificuldades de grande influência).
Primeiro, a carência de equipamentos de proteção e protocolos sanitários e de biossegurança que
permitam aos produtores trabalhar com tranquilidade e se relacionar com seu meio. Em segundo
lugar, as limitações de transporte e distribuição, que foram afetadas por diferentes razões, como
restrições ao trânsito e mobilidade interna e / ou externa para os países, dificultando a
movimentação comercial de produtos provenientes da agricultura familiar ou devido à diminuição
da disponibilidade de motoristas e transportadoras, seja pelas restrições impostas como medidas
preventivas ou pelo temor associado aos riscos de circulação e contágio. Além disso, nem todos os
países têm regulamentações definidas e adequadas sobre os protocolos sanitários e de
biossegurança que protejam o pessoal de transporte.
A terceira dificuldade de alta incidência negativa na agricultura familiar, nos últimos meses, é a
limitação em termos de acesso ao capital financeiro necessário para a produção e a própria
reprodução da unidade familiar. Embora os governos tenham estabelecido uma série de medidas
e benefícios financeiros para compensar o declínio ou paralização das atividades econômicas, a
prioridade nem sempre tem sido a categoria sócio produtiva correspondente à agricultura familiar.
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Um segundo grupo de dificuldades selecionadas como de grande importância e impacto na
agricultura familiar, confirmado por 46% dos consultados, é o que se refere ao estoque de
produtos agrícolas sem possibilidade de armazenamento, denotando a fragilidade em termos de
existência ou acesso à infraestrutura, individual ou comunitária, necessária para garantir o
suprimento de alimentos ao longo do ano. Este tema também está associado ao que 42% dos
participantes da pesquisa confirmaram, a coleta, classificação e fracionamento de produtos pela
agricultura familiar foi diretamente afetado. Duas questões que foram identificadas como de
dificuldade média são a disponibilidade de mão-de-obra para as tarefas associadas à produção
primária e a escassez de insumos produtivos, como sementes, fertilizantes e outros insumos.
No entanto, todas essas dificuldades para manter ou garantir a oferta de produtos da agricultura
familiar ou seu fluxo para os mercados, encontraram uma dificuldade externa, como a redução da
demanda dos consumidores devido à contração dos mercados. Isso fez com que as dificuldades no
fornecimento de alimentos produzidos pela agricultura familiar fossem compensadas, em parte,
pela demanda contraída por parte de compradores. Espera-se que, dadas as condições de
evolução da pandemia em nossos países e a redução da renda da população, a demanda por
alimentos continue a se contrair e, na percepção das pessoas consultadas, nos próximos meses
essa demanda seja afetada por vários motivos, entre os quais destacam: limitações na
comercialização de alimentos, como a operação de mercados locais (43%) e a redução no fluxo de
consumidores nos mercados por medo de serem infectados (42%).

2.2 Perspectivas de oferta produtiva
Conforme indicado anteriormente, 93% dos participantes da pesquisa afirmam que a agricultura
familiar foi afetada nos últimos meses, dadas as medidas sanitárias, econômicas e sociais adotadas
pelos governos para enfrentar a pandemia, enquanto os produtos que poderiam ser mais afetados
nos próximos meses para a maioria das pessoas consultadas (88%) se concentram em cinco grupos:
grãos e cereais, hortaliças, frutas, raízes e tubérculos e carnes.
Em termos gerais, a sondagem coletou diversas opiniões, que ainda não permitem apreciar uma
tendência de como a produção de alimentos da agricultura familiar evoluirá nos próximos seis
meses. Analisando a opinião das pessoas consultadas por itens específicos (figura 11), a maioria
acredita que milho (61%), feijão (65%), cereais andinos (71%), sorgo (71%), musáceas (80%), batata
(79%) e mandioca (68%) aumentarão ou manterão sua produção, enquanto o tomate (64%),
cebola (80%), repolho (71%) e produtos aquícolas (80%) reduzirão seus volumes produzidos.
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Milho (61%)
Feijão (65%)
Cereais andinos (71%)
Sorgo (71%)
Musáceas (80%)
Batata (79%)
Mandioca (68%),

Tomates (64%)
Cebolas (80%)
Repolho (71%)
Produtos aquícolas (80%)

Figura 11. Percepção sobre a evolução dos produtos da
agricultura familiar nos próximos seis meses

2.3 Efeitos sobre a renda da agricultura familiar
Além do comportamento dos preços recebidos pelos agricultores familiares por seus produtos, a
pesquisa também buscou entender os efeitos da COVID-19 na renda desses produtores 5. Para 70%
dos consultados, a renda da agricultura familiar diminuiu por duas razões principais, por um lado,
a contração da economia associada à redução da demanda e do volume de vendas; e por outro
lado, destacam-se vários elementos relacionados a dificuldades de mobilidade e acesso a
mercados, incluindo restrições de transporte, aumento de custos de intermediação e medidas de
distanciamento social, assim como o aumento dos custos da produção, e a redução dos preços e
oferta de produtos (figura 12).

5 Para a coordenação do PDTAF, essa questão buscou ter uma visão mais ampla da renda familiar, considerando que a venda de
produtos agrícolas representa uma parte (em geral, a mais significativa), mas para muitas famílias não é a única, pois pode ser
complementado por renda derivada de atividades rurais não agrícolas ou empregos urbanos, de programas de proteção social,
entre outras fontes de recursos. No entanto, o conteúdo das respostas apresentadas se concentrou em aspectos da dimensão da
produção e comercialização agrícola.
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Figura 12. Por que diminuíram os rendimentos na agricultura familiar?

Um aspecto central da análise sobre o abastecimento de alimentos, particularmente neste
contexto da pandemia da COVID-19, é o comportamento dos preços recebidos pelos agricultores
familiares nos processos de comercialização da produção agropecuária. Uma leitura geral dos
dados indica que quase três quartos (84%) dos participantes relataram que os preços recebidos
por esses produtores permaneceram estáveis ou até sofreram reduções. Somente em casos
esporádicos e pontuais registra-se um aumento dos preços (6%), ou comportamento diversificado,
com altas e baixas de preços (7%).
Assim, a maioria das pessoas consultadas (47%) afirma que, em geral, os preços recebidos pelos
produtores da agricultura familiares durante a pandemia da COVID-19 se mantiveram estáveis. Em
segundo lugar, para 37% dos consultados, há uma tendência de queda nos preços recebidos pelos
agricultores familiares desde o surgimento dessa pandemia, aprofundando os problemas
históricos de renda desse segmento social rural.
Um elemento de forte coincidência nas respostas apresentadas por esses dois grupos de
participantes da pesquisa é a percepção de que, apesar dos preços recebidos pelos produtores da
agricultura familiar seguirem um padrão de estabilidade ou de redução, as ações especulativas têm
permitido ganhos de agentes de intermediação.
De maneira geral, as pessoas consultadas consideram que os intermediários pressionam os
produtores a vender seus produtos a preços baixos, usando argumentos como: (i) a contração da
demanda causada, por exemplo, pelo fechamento de restaurantes, hotéis, cafeterias bares,
mercados abertos e feiras, pelo aumento do desemprego, redução dos salários no setor formal e
da renda no setor informal e paralização das diversas atividades relacionadas ao turismo; (ii)
dificuldades no transporte de cargas agrícolas nesse período devido à aplicação incorreta de
restrições sanitárias; e (iii) instabilidade do mercado. Essa relação entre produtor e intermediário
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se vê mais acentuada nas áreas rurais mais frágeis em termos de organização associativa,
diminuindo a capacidade de negociação coletiva dos agricultores familiares. Nesse cenário, as
consequências desse processo também recaem sobre os consumidores que acabam pagando
preços mais elevados pelos alimentos.
Uma pequena porcentagem dos participantes da pesquisa (7%) não identifica uma tendência geral
nas variações de preços recebidos pela agricultura familiar, considerando que essas variações
ocorrem dependendo do produto, das distâncias entre áreas de produção e centros de consumo,
o esquema de comercialização priorizado pelos produtores e as ações dos países para abrir
importações e controlar os preços no mercado interno.
Entre os elementos mais relevantes que podem ser identificados nessa situação, destaca-se a
ausência ou aplicação limitada de instrumentos de regulação de preços que garantam aos
produtores da agricultura familiares preços adequados para seus produtos. Exceto pela aplicação
de medidas para abrir as importações dos produtos agrícolas, as pessoas consultadas não fizeram
referência a nenhum outro instrumento para o controle dos preços agrícolas.
Ademais, para apoiar a redução das cadeias de intermediação e, consequentemente, os preços
dos alimentos, as políticas públicas devem incentivar duas ações estratégicas, por um lado,
fortalecer as capacidades organizacionais da agricultura familiar por meio da formação de grupos
(formais ou informais), associações, cooperativas agrícolas e redes de organizações, para
promover melhorias nos sistemas de produção, gestão e comercialização de sua produção e, por
outro lado, estimular esquemas alternativos de comercialização direta entre produtores e
consumidores, como aqueles decorrentes da origem pandemia, principalmente nas áreas urbanas,
com base no uso de aplicativos digitais e serviços de entrega, permitindo ao setor produtivo a
possibilidade de obter melhores preços.

14

3. A oferta de alimentos e o papel da agricultura familiar: uma visão prospectiva e propositiva
As sessões anteriores deste documento permitem desenhar um diagnóstico rápido acerca da
situação atual da cadeia de suprimento alimentar e seus efeitos na agricultura familiar neste
contexto de pandemia causada pela COVID-19 na América Latina e no Caribe. Porém, os resultados
sistematizados da pesquisa também permitem, por um lado, extrair alguns indicativos para
identificar possíveis repercussões (negativas e positivas) deste processo para a agricultura familiar,
no curto prazo (até o final de 2020) e, por outro lado, articular um conjunto integrado de propostas
de políticas públicas que busquem fornecer respostas imediatas e de médio prazo aos impactos da
COVID-19 nos tópicos priorizados nesta consulta.

3.1. Possíveis repercussões para a agricultura familiar em 2020
Na visão das pessoas consultadas estão previstos vários cenários, tendências ou possíveis
perspectivas até o final de 2020. Existem fortes incertezas quanto às potenciais repercussões sobre
o que pode acontecer no âmbito da produção, comercialização, abastecimento, demanda por
alimentos, serviços de apoio, cadeia de pagamentos e vínculos com outros setores e seus impactos
específicos na agricultura familiar. Talvez ainda seja cedo para lançar prognósticos, uma vez que
as principais consequências econômicas da pandemia causada pelos efeitos da COVID-19, nessas
áreas, não foram estabelecidas de maneira mais evidente.
As principais preocupações apresentadas pelos participantes da pesquisa sobre essas possíveis
repercussões que podem ocorrer nos próximos seis meses, se concentram nas consequências
produtivas e comerciais do abastecimento da produção agropecuária às populações dos países.
No campo da produção, as respostas destacam o risco de uma eventual redução na oferta de
produtos, devido a dois fatores mais significativos:
i.

ii.

No plano político das decisões dos Estados, a falta de incentivos governamentais, em
particular a ausência de instrumentos de apoio ao crédito, serviços virtuais de
assessoria técnica e fortalecimento das capacidades para melhorar a produção e
mecanismos de regulação de preços dos alimentos, contribuíram para fazer com que a
agricultura familiar se sentisse pouco apoiada pelos órgãos de governo responsáveis
pela formulação e implementação de medidas de emergência;
No plano da dinâmica de mercado, a queda nos preços pagos pelos intermediários aos
produtores, as restrições sanitárias e de biossegurança que afetam todo o processo de
logística, incluindo o transporte de produtos, e a escassez de insumos agrícolas
(sementes, fertilizantes, adubos, etc.), principalmente nos países dependentes de sua
importação, seguida pelo aumento de seus preços e pela elevação dos custos de
produção.
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De forma complementar, os participantes consultados também destacam outros fatores de menor
alcance que podem afetar a oferta de alimentos:
iii.
iv.
v.
vi.

O aumento dos custos de serviços básicos (energia) e combustíveis;
O pouco interesse dos produtores em semear, impactando na perda de produtividade
e na qualidade dos produtos; em casos mais extremos, o próprio abandono das
atividades agrícolas;
Os efeitos dos fatores climáticos (secas, inundações, etc.) e
As fragilidades dos processos da organização associativa nas áreas financeira, de
planejamento produtivo e comercial.

Poucas pessoas expressaram expectativas de excesso de oferta de produtos, principalmente
devido à redução da demanda, manifestada na queda nas compras de restaurantes, hotéis,
cafeterias e escolas, no fechamento do turismo internacional e também na redução dos
rendimentos de parte da população urbana.
A um possível risco de escassez na oferta de produtos básicos, principalmente alimentos perecíveis
em função de problemas nas cadeias de logística, acrescenta-se a variação na quantidade e
qualidade dos alimentos, o que afetaria especialmente a ligação com setores vinculados à
agroindústria, contribuindo para o desabastecimento de determinados produtos alimentícios.
Por outro lado, é justamente no âmbito dos processos de comercialização que são expressas as
maiores preocupações dos participantes da pesquisa. De maneira mais ampla, manifestam suas
inquietações com os riscos da pandemia para a segurança alimentar, como, por exemplo, os
possíveis efeitos causados pelas restrições sanitárias na interrupção ou redução do funcionamento
de mercados locais, feiras livres, circuitos curtos, etc. ou de canais tradicionais de acesso a
alimentos.
O fator potencialmente mais determinante enfatizado pela maioria dos consultados está
relacionado às consequências da diminuição da renda e do poder de compra de uma parte
significativa das populações dos países mais afetados pelos efeitos da pandemia na economia,
destacando a expansão do desemprego e do emprego informal e pela redução de renda em várias
áreas dos setores público e privado. Essa queda nos rendimentos da população, associada à
paralização do setor de turismo e à redução de compras em setores estratégicos de serviços, tende
a causar uma queda acentuada na demanda por alimentos, afetando fundamentalmente àqueles
grupos de produtores familiares que trabalham para manter os mercados em funcionamento. Caso
a contração na demanda por produtos agrícolas se estenda por um período mais longo, seja no
mercado interno ou no mercado internacional, devido a restrições impostas às exportações em
vários setores, o efeito poderá ser uma redução dos rendimentos dos produtores, criando sérias
dificuldades para a revitalização das economias locais nas áreas rurais.
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No caso específico da comercialização de produtos para o mercado interno, esta atividade também
poderá ser prejudicada por aspectos relacionados à logística, envolvendo os serviços necessários
para levar os produtos das propriedades rurais e empresas aos centros de comercialização final
(manipulação pós-colheita, armazenamento, transporte, etc.). Para evitar maiores problemas
neste setor, os governos responsáveis pela preservação de estradas e rodovias rurais precisam
manter os serviços de reparo das estradas como estratégia para assegurar a circulação adequada
dos produtos e a estabilidade dos custos de transporte.
Outros elementos mais específicos apontados pelas pessoas consultadas estão relacionados com
a diminuição da oferta de mão-de-obra para as atividades agrícolas, motivada pelas dificuldades de
deslocamento da população, pelo rompimento da cadeia de pagamentos e pelo descumprimento
de contratos para a venda de produtos para os comerciantes.
Por outro lado, a deterioração desses fatores, que implicam uma redução dos rendimentos
agrícolas por parte dos produtores rurais, em especial da agricultura familiar, pode levar ao
empobrecimento de um segmento significativo de famílias rurais, devido à ausência ou às
limitações de programas de incentivo à revitalização econômica dos empreendimento, pequenas
empresas rurais, cooperativas e associações de produção e de programas de proteção social e de
ampliação do acesso a serviços públicos da área social, particularmente nas áreas da saúde e
educação. Somente a implementação de programas dessa natureza tem condições de impedir o
crescimento da migração, da pobreza e da exclusão, assim como da violência social nas áreas
rurais. A articulação desses aspectos contribui diretamente para o aumento do endividamento dos
produtores, devido à falta de condições financeiras para cumprir seus compromissos com os
empréstimos assumidos.
No entanto, os participantes da pesquisa também apontaram perspectivas positivas que
aprimoram e aceleram a implementação de processos anteriormente em andamento e que,
mesmo em um contexto de pandemia e crise conjugadas, como a atual, podem representar um
conjunto de oportunidades com capacidade de impulsionar mudanças em prol de uma sociedade
mais equitativa e de um desenvolvimento sustentável.
Um deles refere-se à necessidade de tomadores de decisão política, em articulação com outros
setores da sociedade, promover uma ampla e profunda reflexão sobre a estrutura e a lógica
organizacional do atual sistema agroalimentar global, de maneira que se avaliem as possibilidades
de construção de um processo de transição para a reconfiguração, diversificação e
sustentabilidade desses sistemas. Como parte constitutiva dessas mudanças estruturais, surge
com força uma segunda oportunidade: a valorização e o reconhecimento social do protagonismo
da agricultura familiar na garantia do abastecimento de alimentos para o mercado interno, sem
que os países precisem recorrer a programas de importação de produtos agropecuários para
assegurar o consumo das populações rurais e urbanas.
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Assim, os governos nacionais têm a alternativa de fortalecer esses processos e criar condições para
enfrentar futuras situações de crise com melhores instrumentos e recursos. Essas perspectivas
tendem a se fortalecer nos próximos meses. Neste sentido, as ações para promover a soberania e
segurança alimentar e nutricional assumem um papel vital para os países.
Medidas de distanciamento social e restrições à aglomeração de pessoas, somadas à aplicação de
protocolos mais rígidos de inocuidade alimentar adotadas pelos governos para controlar a
propagação da pandemia, demonstraram a relevância do abastecimento de alimentos e a
estabilidade das cadeias de suprimentos para garantir o funcionamento da sociedade. Essas práticas
estão sendo progressivamente incorporadas e até, em vários países, regulamentadas, uma vez que
a tendência é que elas permaneçam.
Além desse reconhecimento social, organizações formais e grupos organizados de agricultores e
agricultoras familiares buscaram, nos últimos meses, criar, ampliar e fortalecer canais de
comercialização direta com os consumidores finais, favorecendo a entrega da produção
diretamente às famílias. Esses esquemas de comercialização apresentam duas tendências
importantes que necessitam do apoio de programas governamentais: primeiro, o crescimento da
demanda por produtos orgânicos, agroecológicos, artesanais ou com certificados de boas práticas
agrícolas, fator que contribui para a melhora da nutrição e saúde humanas. Segundo, a tendência
de incorporação nesses circuitos curtos de comercialização de tecnologias digitais de
comunicação, como os aplicativos eletrônicos e plataformas virtuais que facilitam o fornecimento
de alimentos mais saudáveis para as residências em centros urbanos.
Esse cenário de incertezas para os produtores rurais sobre o que pode acontecer com os processos
de produção, comercialização, abastecimento, demanda, serviços, pagamentos e vínculos com
outros setores também abre a oportunidade para a criação e implementação coordenada de
políticas governamentais inovadoras que promovam o desenvolvimento inclusivo, sustentável e
resiliente do setor agrícola, considerando em especial o fomento de mecanismos de
comercialização que contribuam efetivamente para atingir a Segurança Alimentar e Nutricional.
Esses desafios e essas perspectivas positivas colocam na agenda dos governos nacionais e
subnacionais a oportunidade de fortalecer esse desenho e implementação coordenada de políticas
governamentais inovadoras que promovam o desenvolvimento inclusivo, sustentável e resiliente
do setor agrícola, considerando em especial o fomento de mecanismos de comercialização que
contribuam efetivamente para atingir a Segurança Alimentar e Nutricional.
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3.2. Propostas para o Estado e a construção de políticas públicas: respostas aos desafios causados
pelos efeitos da COVID-19 na agricultura familiar e no abastecimento de alimentos
Portanto, os efeitos da pandemia causada pela emergência e expansão planetária da COVID-19
geraram um panorama de incertezas quanto às novas formas de organização social e econômica
que precisarão ser reinventadas no futuro. As novas relações sociais estabelecidas a partir desse
cenário deverão ter como uma de suas estratégias básicas a definição de mecanismos que
busquem evitar a ocorrência de problemas similares a este que vivenciamos nos últimos meses e
que afetou diferentes áreas da vida social, aprofundando a crise econômica (recessão ou
diminuição abrupta das atividades econômicas estruturais, aumento do desemprego e emprego
informal) e social (pobreza e desigualdades) e potencializando em vários países o surgimento de
crises político-institucionais de enormes proporções e repercussões. Essas incertezas são mais
graves principalmente para os países que apresentaram maior dificuldade em gerar dados e
estatísticas oficiais atualizados de forma mais permanente, permitindo uma análise mais
consistente da situação atual, tendências, perspectivas e desafios desse complexo processo de
mudança.
De maneira geral, os impactos socioeconômicos da COVID-19 nas áreas rurais apenas
acrescentaram um fator às já debilitadas condições de produção, transformação e comercialização
da agricultura familiar, reduzindo a produção e a produtividade em algumas áreas rurais. Nesta
perspectiva, os problemas anteriores ao surgimento da COVID-19 nos países da América Latina e
do Caribe, serviram, em particular, para aprimorar as condições de produção e comercialização de
alimentos, em um contexto de isolamento social, de redução do poder aquisitivo dos
consumidores devido ao crescimento do desemprego e do emprego informal, e à diminuição dos
salários dos servidores de instituições públicas e trabalhadores do setor privado. A combinação
desses fatores tende a gerar uma forte contração na demanda por alimentos, afetando toda a
cadeia alimentar.
A presente pandemia mostra diferentes tipos de ameaças às sociedades, expressas em particular
em pelo menos 375.000 pessoas que não suportaram a doença e faleceram em diversos países,
segundo dados da Universidade Johns Hopkins 6. Essas dificuldades se materializam diretamente
nas sérias limitações dos sistemas de saúde, compreendendo a falta de equipes de profissionais
qualificados para atendimento médico-hospitalar e também unidades de terapia intensiva (UTI) e
equipamentos de proteção individual (EPI) necessário para procedimentos de cuidados pessoais,
tratamento e recuperação.
Em relação à ação estratégica do Estado, ficaram evidentes em diversos países as dificuldades de
coordenação interinstitucional e intersetorial e a necessidade de articular as instituições dos

6De

acordo com https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/02/coronavirus-2-de-junio-minuto-a-minuto-suman-al-menos-375-000muertes-por-covid-19-en -the-world / , acessado em 3 de junho de 2020.
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governos centrais responsáveis pela redução dos impactos da crise sanitária, os órgão de governo
dos diferentes níveis de ação e ações entre governo, sociedade civil e setor privado.
No marco desse cenário desafiador, as pessoas consultadas apresentaram um conjunto de
propostas de políticas públicas, tanto para a esfera regional quanto para os níveis nacionais. Para
os fins da presente análise, essas propostas, apresentadas de maneira fragmentada e pontual,
foram agrupadas tematicamente com o único objetivo de proporcionar uma visão mais integrada
e eficiente.
No plano regional, identifica-se a demanda de avançar os processos de cooperação horizontal, uma
vez que a avaliação indica que nenhum país sairá desta crise isoladamente, necessitando, assim,
fortalecer os laços regionais. Para materializar esses processos, é preciso criar ou consolidar
espaços de diálogo e integração que articulem os tomadores de decisão política nos países de uma
determinada região do hemisfério, com o objetivo de desenvolver uma estratégia comum de
prevenção em situações semelhantes e que seja capaz de promover sistemas agroalimentares de
maneira inclusiva, sustentável e resiliente, incluindo as etapas de produção, transformação,
comercialização e consumo responsável.
No âmbito interno dos países, propõe-se a construção de Políticas de Estado, ou seja, políticas
estruturais e permanentes que atendam às necessidades dos setores rurais e agrícolas, com ênfase
na agricultura familiar, que constitui o principal ator responsável pela produção de alimentos dos
países da América Latina e do Caribe. Para que os efeitos e resultados dessas políticas contribuam
em escala global, as pessoas consultadas enfatizam que essas ações nacionais devem estar
alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) e à Década das Nações
Unidas para a Agricultura Familiar 2019-2028.
Considerando essa premissa, apontam a necessidade de os Estados Nacionais elaborarem políticas
que atuem tanto a curto, médio e longo prazo. No curto prazo, recomenda-se formular planos de
contingência e prevenção que respondam desde já aos efeitos negativos da pandemia, evitando o
agravamento da crise. As ações estabelecidas nesses planos de emergência devem ser
estruturadas com base na implementação de mecanismos de coordenação interinstitucionais e
intersetoriais, incorporando também a participação de organizações da sociedade civil.
De forma complementar, é preciso elaborar e implementar um conjunto de políticas públicas
diferenciadas que fortaleçam a contribuição estratégica da agricultura familiar para a revitalização
econômica e produtiva dos territórios rurais, a operação de sistemas agroalimentares, a garantia
da segurança alimentar e nutricional e a melhoria das condições de bem-estar rural, a médio e
longo prazo.
As propostas de políticas diferenciadas para a agricultura familiar sugeridas pelos participantes da
pesquisa abrangem sete áreas de ação específica do Estado: (i) institucionalidade; (ii) produção;
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(iii) comercialização; (iv) serviços de apoio; (v) associatividade; (vi) proteção social; e (vii)
comunicação.
1. Institucionalidade
Como medidas anteriores à formulação dessas propostas de políticas, é necessário definir o marco
legal e regulatório sobre o conceito de agricultura familiar, para que os grupos de produtores que
se enquadram nessa caracterização sejam claramente definidos. Por outro lado, a criação de um
registro ou cadastro para a inscrição dos agricultores e agricultoras familiares é proposto como
uma ferramenta básica que facilite sua identificação e lhes permita ter acesso aos instrumentos de
políticas públicas instituídos pelos governos nacionais e subnacionais. As pessoas consultadas
também identificam a necessidade de um processo de planejamento e execução das ações com
maior grau de envolvimento dos governos regionais e locais, facilitando mecanismos de
subsidiariedade entre os entes governamentais.
2. Produção
As sugestões apresentadas para dinamizar os processos produtivos da agricultura familiar
destacam a necessidade de:
• criar instrumentos para apoiar o planejamento da produção, a curto, médio e longo prazo,
que fortaleçam as capacidades de autossuficiência alimentar do país;
• considerar os agricultores familiares de subsistência como atores beneficiários das políticas
de reativação agroalimentar, com o objetivo de lhes dar visibilidade nas políticas públicas
e apoiá-los na transição para uma agricultura com produção de excedentes comerciais;
• desenvolver um programa de incentivo direto à agricultura familiar, por meio um pacote
de distribuição de insumos e ferramentas de produção;
• diversificar a oferta de alimentos, incluindo o cultivo de produtos frescos e não tradicionais
de interesse para uma boa dieta alimentar para os consumidores;
• fomentar a implementação de políticas que fortaleçam as capacidades de competitividade
das cadeias de valor, melhorando a produtividade e a qualidade dos alimentos,
promovendo mecanismos para o controle de sanidade, inocuidade e rastreabilidade dos
produtos agropecuários;
• estimular a implementação de programas de apoio à produção agroecológica, que reduzam
a dependência de insumos químicos importados e garantam uma ampla oferta de
alimentos mais saudáveis para as populações;
• criar mecanismos e medidas de proteção e regulamentação de preços que, no início dos
processos de comercialização agrícola, assegurem aos produtores melhores condições para
a venda de produtos agropecuários e, na ponta final, evitem aumentar preços dos
alimentos pagos pelos consumidores nos mercados urbanos;
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•

•
•
•
•

projetar e implementar programas e ações que incentivem a criação e o fortalecimento do
agronegócio familiar e das redes de agroindústrias artesanais, que integrem a produção
primária à cadeia agroalimentar, agreguem valor aos produtos e contribuam para a
sustentabilidade do modelo de produção;
formular programas de incentivo à revitalização econômica dos empreendimento,
pequenas empresas rurais, cooperativas e associações de produção;
fortalecer a estrutura das cadeias de produção do segmento de produtores
agroextrativistas;
incentivar práticas de produção agrícola resilientes capazes de mitigar os efeitos das
mudanças climáticas;
Incentivar programas de implantação de hortas urbanas e produções em pequena escala
em residências, possibilitando o acesso a alimentos mais saudáveis e mais diversificados às
populações urbanas.

3. Comercialização
Na área de comercialização de alimentos, com ênfase na agricultura familiar, as propostas de
políticas buscam:
•
•
•

•
•

•

reforçar as políticas de abastecimento de produtos agrícolas e fortalecer o papel da
agricultura familiar no fornecimento de alimentos para as populações rurais e urbanas;
consolidar os programas de compras públicas de alimentos e estabelecer programas
assistenciais para que as populações mais vulneráveis tenham direito a acesso à
alimentação;
incentivar processos de comercialização associativa dos produtores familiares que lhes
permitam criar e consolidar circuitos curtos de comercialização, fortalecendo novos
mecanismos de encadeamento e as relações diretas entre agricultores, grupos e
organizações de produção com os consumidores finais;
manter os serviços de reparo rodoviário como estratégia para garantir a circulação
adequada dos produtos e a estabilidade dos custos de transporte;
desenvolver estratégias e mecanismos que facilitem o acesso ao uso de tele tecnologias e
a criação de plataformas digitais que apoiem a agricultura familiar em temas de consultoria
técnica, capacitações e informações que facilitem os processos de comercialização da
produção de alimentos, vinculando a oferta com a demanda, com base em esquemas de
comércio direto e mecanismos de entrega em domicílio de cestas de alimentos;
instituir programas públicos que incentivem uma mudança na composição da dieta
alimentar da maioria dos consumidores, favorecendo o consumo de alimentos frescos e
saudáveis.

22

4. Serviços de Apoio
Para garantir processos produtivos e comerciais, a agricultura familiar e suas organizações devem
ser incentivadas por um conjunto diversificado de serviços de apoio que atuem em diferentes
áreas, de maneira complementar e coordenada:
•
•
•
•

•

elaborar metodologias inovadoras de capacitações virtuais adequadas à situação de
distanciamento social;
proporcionar mecanismos mais ágeis e diferenciados que promovam a ampliação do
acesso da agricultura familiar a instrumentos financeiros e crédito produtivos, com regras
mais flexíveis para seu pagamento, bem como de seguros agrícolas ou de emergência;
proporcionar condições mais favoráveis aos produtores familiares para acessar serviços de
certificação de boas práticas agrícolas, pecuárias ou manufatureiras e certificação da
produção orgânica ou agroecológica;
ampliar e melhorar os serviços de conectividade nas áreas rurais para reduzir o abismo
digital e permitir o uso de plataformas virtuais que facilitem o acesso dos agricultores
familiares a vários tipos de benefícios, como, por exemplo, informações sobre preços
agrícolas e situação dos mercados, possibilidades de financiamento, assistência técnica,
capacitação, comercialização, etc.
desenvolver políticas que valorizem a participação e inclusão da juventude rural nos
processos de produção e comercialização realizados pela família, identificando grupos de
jovens agricultores e agricultoras para que tenham acesso e manejem tecnologias virtuais
que lhes permitam apoiar o trabalho da sua família, comunidade ou organização.

5. Associatividade
As políticas públicas de apoio à agricultura familiar também precisam contemplar ações que
fortaleçam as capacidades organizacionais das comunidades rurais e grupos de produtores, para
que tenham melhores condições de produzir, transformar, armazenar e comercializar seus
produtos (primários, artesanais e agroindustriais). A criação de associações, cooperativas, redes
ou outras formas de organização da produção e comercialização constitui um instrumento de vital
importância para se relacionar com os diferentes atores envolvidos nas cadeias de valor,
permitindo à agricultura familiar melhores condições para posicionar-se no mercado e até
influenciar na própria tomada de decisões das autoridades políticas sobre os rumos da agricultura
e do desenvolvimento dos territórios rurais. As ações voltadas ao fortalecimento das capacidades
associativas buscam gerar um maior destaque para os agricultores familiares e suas organizações
de produção, com o objetivo de superar uma posição passiva à espera das ações propostas pelos
governos e, juntos, encontrar soluções e alternativas superar as crises.
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6. Medidas de proteção social
Alguns dos consultados também enfatizaram a necessidade de o Estado criar e fortalecer
programas de proteção social, para atender, em especial, às demandas imediatas e estruturais das
populações mais vulneráveis, que no cenário atual são as que mais sofrem com as consequências
da pandemia. Eles ressaltam a urgência de medidas de distribuição de alimentos às populações
afetadas pelo crescimento do desemprego, emprego informal e populações migrantes que
regressaram às áreas rurais. De maneira complementar, enfatizam a ampliação do acesso e a
melhoria dos serviços públicos na área social, particularmente nas áreas de saúde e educação.
7. Comunicação
Por fim, mas não menos importante, alguns participantes da pesquisa destacam a necessidade de
os países desenvolverem uma campanha de valorização e visibilidade da agricultura familiar, a
partir de diferentes meios. Este momento é identificado como uma oportunidade para que a
sociedade reconheça importância dos múltiplos atributos e virtudes da agricultura familiar, nãos
apenas como principal ator responsável pela produção de alimentos, mas também por suas
contribuições para a recuperação econômica dos territórios rural, a conservação dos ecossistemas
e recursos naturais, a reprodução de uma diversidade de modos de organização da vida e formas
de manifestação artística e cultural, entre outras funções de importância fundamental para o
desenvolvimento das sociedades nacionais.
Portanto, este repertório de recomendações de políticas públicas apresentado pelos participantes
da pesquisa revela orientações para melhorar a ação dos Estados nessas áreas de atuação. Do
ponto de vista institucional, o Grupo de Trabalho sobre Abastecimento, Agricultura Familiar e
Circuitos curtos de Comercialização e o IICA, de uma maneira geral, têm contribuições
fundamentais para focalizar suas ações no apoio à cooperação técnica nos países
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