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** Esse monitoramento é um espaço dinâmico, criado pelo IICA, para atualizações periódicas para analisar e prospectar o
impacto da crise global de saúde na segurança alimentar nas Américas.
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Análises e Cenários
Últimas informações do Blog do IICA:
Está na hora da mulher rural e do pequeno produtor?
É verdade que as duas únicas atividades que não pararam no momento do confinamento total da
população foram o atendimento, remunerado e não remunerado, realizado principalmente por
mulheres, e a produção de alimentos, que, entre 30% e 60%, vem de milhões de pequenos agricultores.
Esta é, sem dúvida a grande oportunidade de reconhecer a imensa contribuição das mulheres para a
economia e o bem-estar (López M. 2018); uma atividade que ocupa uma parte muito significativa do seu
tempo.
Algo semelhante acontece com a oferta de alimentos, que em alta proporção vem de pequenos
produtores rurais. Apesar da precariedade das condições de vida da população rural, mesmo antes da
Covid-19, "os sistemas agroalimentares da América Latina responderam eficientemente às
circunstâncias da pandemia, garantindo segurança e soberania alimentar".
No entanto, essa imensa contribuição não recebeu reconhecimento suficiente e muito menos o apoio
necessário de diferentes governos (País, 2020).
Todos os detalhes desta semana no artigo de Cecilia López Montaño, economista e política colombiana.
Foi Ministra da Agricultura, Ministra do Meio Ambiente, diretora de Planejamento Nacional e Senadora
da República. https://bit.ly/2BKlRbN

Reativação agrícola do Peru
A alternativa mais imediata e eficaz para a reativação do setor agrário nacional é a integração de cadeias
produtivas como cacau, milho amarelo duro, cevada, leite, batata, grãos andinos, algodão orgânico e
maçãs com a indústria nacional, que garantirá mercado e preços competitivos para os produtores do
campo.
Precisamos encontrar espaços de lucro mútuo para produtores e empresas agrícolas. As empresas
devem encontrar valor para suas marcas no uso de insumos nacionais e na melhoria da qualidade de
vida no campo, o consumidor deve apreciá-lo e todos nós podemos somar.
Todos os detalhes desta semana na intervenção de Angel Manero Campos, consultor sênior em
Agronegócio. Em sua carreira profissional, atuou como Gerente de Operações da Sunshine Export
(primeiro exportador de manga do Peru), como Diretor Nacional do Banco Agropecuario, Gerente Geral
de Azucarera Andahuasi, Gerente de Projetos do Grupo Camposur, Diretor Nacional de Promoção de
Negócios na Sierra Exportadora e Diretor Geral de Negócios Agrários do Ministério da Agricultura e
Irrigação. https://bit.ly/2XsyS1p
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Temas de relevancia do setor de agroalimentos
Produção
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar, informações sobre canais impactados
observados nos países das Américas e efeitos sobre produtos cultivados ou colhidos no momemento.
Argentina: impacto nas plantas de processamento
de grãos após casos positivos de Covid-19
De acordo com um relatório da Reuters, a empresa
chinesa COFCO e o agro-exportador americano
Bunge foram afetados por suas operações de grãos
na Argentina após a detecção de casos de COVID-19
entre seus funcionários.

Bolívia: organizações agrícolas ainda não se
beneficiaram de planos de financiamento
As organizações alertam para uma queda na produção,
renda e emprego, pois até o momento não existem, na
prática, linhas de financiamento ou outros mecanismos
para ajudar o setor agrícola.

Esses casos são os primeiros a serem confirmados Conforme relatado por El Deber, para o presidente da
CAO (Câmara Agrícola Oriental), a situação é urgente,
nas instalações portuárias do país.
pois um terço da população economicamente ativa
Ambas as plantas interromperam suas atividades e trabalha na agricultura, que garante o suprimento de
redirecionaram para outros portos e locais do país. alimentos no país. https://bit.ly/39GR4sG
https://reut.rs/30b8smu

Chile: produção de vinho cai 13,4% em relação ao
ano anterior

Estados Unidos: queda histórica no PIB do segundo
trimestre

De acordo com o relatório apresentado pelo SAG Segundo dados do Departamento de Comércio,
(Serviço Agrícola e Pecuário), a produção de vinho escritório de análise econômica, a economia dos EUA
caiu 13,4% em relação a 2019.
contraiu 9,5% entre abril e junho (registrando o
segundo trimestre consecutivo de redução do PIB), o
A queda na produção de vinho durante esta que representa a maior queda registrada em 70 anos.
temporada está relacionada ao efeito da seca
mantida por vários anos consecutivos, o que afetou, A uma taxa anualizada, a redução do PIB foi de 32,9%
nesta temporada, os volumes de uvas colhidas no no segundo trimestre.
momento da safra.
A queda da atividade econômica no segundo trimestre
https://bit.ly/39IGTEb e https://bit.ly/30e2GAz
registra as semanas em que houve maior perda de
empregos e fechamento de atividades econômicas.
https://bit.ly/3hRYIUe e https://wapo.st/30aTVae
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Panamá: mais recursos são alocados para apoiar
MPME e o setor agrícola

Peru: desbloquear megaprojetos ampliará a fronteira
agrícola no país

O projeto autoriza a assinatura de um acordo de
confiança para o Programa Global de Crédito para a
Defesa do Tecido Produtivo e Emprego, entre o
Banco Nacional do Panamá (BNP) e o Ministério da
Economia e Finanças (MEF), com o apoio de um
Empréstimo do BID de US$ 150 milhões.

O Ministro da Agricultura, juntamente com o governo
regional de Arequipa, assinou um acordo para o Minagri
assumir a execução do Projeto Chavimochic (no âmbito
do Decreto de Emergência nº 021-2020). Isso envolve a
construção da barragem de Palo Redondo e do canal
Madre, que contribuirão para promover a exportação
agrícola do norte do país e resultarão na geração de
Na primeira fase do programa, 50% dos fundos são empregos produtivos.
alocados às MPME e os outros 50%, ao setor agrícola.
https://bit.ly/2D2zSSI
Com a conclusão da terceira etapa de Chavimochic em
La Libertad e Majes-Siguas II em Arequipa, o país terá
100 mil novos hectares de culturas para a
agroexportação.
https://bit.ly/2EqNN5h e https://bit.ly/30ex0es

4

Comercialização
* Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sobre impactos nos produtos normalmente exportados
no período, na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.
Argentina: chá ajusta-se aos desafios comerciais
A pandemia causou atrasos na demanda por este
produto, apesar de seu potencial para os mercados
nacional, regional e internacional. Por sua vez, é
necessária a obtenção de certificação agrícola
sustentável para agregar valor à sua produção. Por
esse motivo, é necessário apoiar os produtores de chá
artesanal para aproveitar as oportunidades comerciais
que surgem. Atualmente, a Argentina exporta chá
para os Estados Unidos e para o Chile, para onde
houve maior queda nas exportações, mas
aumentaram para países como Alemanha, Polônia e
Rússia no primeiro semestre deste ano.
https://bit.ly/3fla7KE

Panamá: autoridades iniciam treinamento virtual
em comércio eletrônico para PMEs
Após a pandemia da Covid-19 e o crescente uso do
comércio eletrônico, o MICI do Panamá fortalecerá as
capacidades das PMEs nessa área. Além disso, o
governo está analisando oportunidades de mercado,
promovendo o centro comercial e de logística do
Panamá para fazer negócios. A Espanha é listada como
um dos países que apresentam essas oportunidades.
https://bit.ly/311nx9s

O consumo de frutas aumentou e as empresas
devem demonstrar que fornecem alimentos seguros

ProChile lança teste para medir a sustentabilidade de
seus clientes

No Reino Unido, a compra declarada de frutas e
legumes frescos pelos compradores aumentou
significativamente desde abril. Os britânicos acham os
produtos nas lojas com mais facilidade. Já na China, o
consumo de vegetais estabilizou e há mais consumo
de frutas nas últimas semanas.

Como medida da estratégia do ProChile para
fortalecer a competitividade do país nos mercados
internacionais, a Prochile oferece um teste que mede
a sustentabilidade das empresas, a fim de identificar a
oferta exportável de alto valor agregado, diversificar e
posicionar o Chile na região, em mercados e a
consumidores mais exigentes. Em um contexto
pandêmico e pós-pandemia mais desafiador, agregar
valor aos produtos e serviços agrícolas se torna mais
relevante, garantindo a continuidade e a lucratividade
da empresa, cumprindo os padrões que garantem a
segurança dos consumidores e de seus trabalhadores,
e a qualidade de suas práticas para o meio ambiente e
a comunidade.

No entanto, há um segmento da população que não
consome produtos frescos devido a preocupações
com alimentos limpos, à disponibilidade frutas e ao
declínio geral da renda como resultado da pandemia.
Por isso, torna-se mais relevante para as empresas
garantir que cumpram as regras sanitárias e
fitossanitárias, além de fornecer alimentos seguros.
Esses resultados surgiram de um estudo realizado pela
Produce Marketing Association (PMA) nos Estados Para participar do teste, as empresas devem
Unidos, Brasil, Grã-Bretanha e China.
responder ao email que lhes foi enviado pelo ProChile
https://bit.ly/2EA5eR8
ou acessar o site www.prochile.gob.cl/sostenibilidad.
O prazo para é até dia 31 de agosto.
https://bit.ly/33cmh6a
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Gráfico da semana
Monitorando o comércio agrícola durante a Covid-19: importações agrícolas da União Europeia caem durante
a pandemia
As importações agrícolas da UE caíram 3,39% entre março e maio de 2020 (durante a evolução da pandemia),
em comparação com o mesmo período de 2019. Da América Latina e do Caribe como região, caíram 1,26
ponto percentual (pp do total 3,39%). Por outro lado, as importações do MERCOSUL cresceram 0,32 pp,
principalmente do Brasil (0,34 pp), mas a Argentina também contribuiu para o aumento de 0,05 pp.
Do Uruguai e Paraguai caíram 0,05 e
0,03 p.p., respectivamente.
Outros países da ALC que sofreram
quedas nas importações agrícolas da
UE foram Equador, República
Dominicana, Belize e Panamá.
Além do Brasil, das Américas, os países
de onde as importações agrícolas da UE
aumentaram mais foram Canadá (0,65
p.p.), Honduras (0,09 p.p.), Peru (0,07
p.p.), Peru (0,07 p.p.), Argentina (0,05)
e Chile (0,05).
Os produtos que mais contribuíram
para a queda nas importações agrícolas
da UE global são:
1. Peixe fresco ou refrigerado (exceto
filetes e outra carne de peixes da
posição 0304);
2. Vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura, incluindo separados das suas
conchas; invertebrados aquáticos (exceto crustáceos e moluscos) vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salgados ou em salmoura;
3. Milho (no entanto, aumentaram da ALC);
4. Tabaco cru ou cru;
Os produtos para os quais as importações da UE aumentaram são:
1. Soja, mesmo quebrada;
2. Citrinos frescos ou secos;
3. Nabo (colza) ou colza, mesmo triturados;
4. Trigo e mistura de trigo com centeio.
Mais detalhes na seção de importações do #BlogIICA: https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercioagroalimentario-durante-covid-19.
As entregas subsequentes incluirão exportações e outros países e regiões de origem e destino do comércio
agrícola, principalmente da China e dos Estados Unidos.
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Abastecimento
* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar.
A agricultura familiar fortalece suas capacidades de
adaptação às mudanças climáticas
O projeto INNOVA-AF “Gestão do conhecimento para a
adaptação da agricultura familiar às mudanças
climáticas” implementa 11 iniciativas para capitalizar
experiências, práticas e conhecimentos bem-sucedidos
da agricultura familiar na adaptação às mudanças
climáticas em territórios com recursos hídricos
limitados. representante de biomas áridos da América
Latina.
O INNOVA-AF é executado pelo Instituto
Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), com
financiamento do Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola (FIDA). As iniciativas a serem
apoiadas foram selecionadas no início de 2020, após
uma chamada de propostas de seu fundo competitivo
realizada no ano anterior na Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Guatemala, Honduras, México e República
Dominicana. https://bit.ly/2PbXKpA
O Comitê de Agricultura da OMC analisa seguros,
pacotes e medidas de estímulo ao comércio agrícola
Seguro agrícola, regimes de importação e pacotes de
estímulo para lidar com o coronavírus foram alguns dos
tópicos discutidos na 93ª reunião ordinária da Comissão
de Agricultura da Organização Mundial do Comércio
(OMC), da qual o Instituto Interamericano de
Cooperação Agrícola (IICA) participa como organização
observadora. A reunião foi realizada virtualmente em 28
de julho e contou com a presença de delegações de 164
países membros da OMC, dos quais 33 países fazem
parte do IICA. Além de fazer perguntas e respostas sobre
as medidas típicas que os países aplicam ao comércio
agrícola (subsídios, tarifas, créditos à exportação, entre
outros), foram discutidas restrições e flexibilidades
comerciais. https://bit.ly/2PcrSRs

Produtores brasileiros digitalizam suas colheitas
Julio César Busato, à frente de um império agrícola
de 40.000 hectares no estado da Bahia, passou
horas nas estradas para percorrer seus campos ou
encontrar-se com membros da Associação de
Produtores de Algodão daquele estado. Nos
últimos meses, ele descobriu a videoconferência e
está determinado a seguir essa prática, mesmo que
a pandemia do Covid-19 retroceda no segundo país
mais afetado do mundo. Https://bit.ly/2P7tEDl
Eles dirigem aplicativos, restaurantes e cozinhas
fantasmas
As plataformas online de entrega de alimentos e as
mídias sociais promovem restaurantes virtuais e
cozinhas fantasmas como mais uma opção de
negócios para restauradores e empresários,
especialmente nos dias de Covid-19. Para
diversificar seus negócios sem abrir outro
estabelecimento, os restaurantes lançam uma ou
mais marcas alternativas diferentes que gerenciam
na mesma cozinha, ou seja, um restaurante virtual,
enquanto, por outro lado, existem empresas ou
empreendimentos cujo conceito surge inteiramente
como uma cozinha para entrega em domicílio, sem
espaço para lanchonetes, conhecida como cozinhas
escuras
ou
cozinhas
fantasmas.
https://bit.ly/30en5FK
Consumo chileno de frutas aumentou nos
principais mercados globais
Nos últimos meses, a Produce Marketing
Association (PMA) monitorou o impacto causado
pela pandemia de coronavírus nas tendências de
compra apresentadas por alguns dos principais
destinos das frutas chilenas: Estados Unidos, Brasil,
Reino Unido e China. https://bit.ly/39KOTo3

7

