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** Esse monitoramento é um espaço dinâmico para atualizações periódicas, criada pelo IICA, 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
Transparência e previsibilidade da política comercial para a segurança alimentar
e o comércio agrícola durante a pandemia
O IICA, como organização observadora na Comissão de Agricultura da Organização Mundial do Comércio
(OMC), participou de uma reunião extraordinária com 164 delegações, de países e outras organizações
observadoras, para discutir medidas impostas aos produtos e insumos agrícolas em reação à pandemia
de Covid-19.
Houve um claro apelo à abertura comercial, para manter a segurança alimentar e o respeito às regras
da OMC, e foram analisadas as preocupações dos países, que se concentram na distorção dos mercados
causada por um maior uso de subsídios e ajuda interna, além da conformidade entre as medidas
instituídas pelos países membros, para proteger a segurança alimentar e garantir a previsibilidade do
comércio, e as disposições da OMC.
Todos os detalhes desta semana no discurso de Adriana Campos Azofeifa - especialista em Comércio
Internacional e Programa de Integração Regional do IICA e mestre em administração de empresas com
ênfase em marketing e bacharel em relações internacionais com ênfase em comércio internacional, e
Nadia Monge Hernández, especialista do Programa de Comércio Internacional e Integração Regional,
formada em Relações Internacionais, com ênfase em comércio, ecoturismo e gestão da cooperação
internacional. https://bit.ly/2C9hN5a

A crise de Covid-19 e a importância da abordagem territorial
A abordagem territorial permite promover a reavaliação dos espaços rurais e, principalmente, a
agricultura familiar, onde são reconhecidas suas valiosas contribuições para a produção de alimentos e a
revitalização das economias rurais, desmistificando a visão que associa rural como espaço "atrasado" ou
como "resíduo do urbano", vinculando a representação simbólica dos produtores familiares a algo
"arcaico" e relacionado à "pobreza".
A incorporação da abordagem territorial nas políticas públicas não é uma ação que produz efeitos
imediatos e com capacidade de reverter as tendências conjunturais causadas pelos efeitos do COVID-19.
Sua internalização requer arranjos político-institucionais, mudanças significativas na cultura estatal e na
sociedade como um todo, além de uma sólida vontade política, uma vez que implica uma lógica muito
mais complexa e sistêmica para impulsionar a implementação das políticas do Estado.
Todos os detalhes desta semana no discurso de João Torrens, técnico internacional do IICA no Programa
de Desenvolvimento Territorial e Agricultura Familiar, com sede no Equador. https://bit.ly/2WqxtI1
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Temas relevantes para o setor agroalimentar
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 momento
Argentina: Câmaras Agro e União Industrial
promovem plano de recuperação econômica
Colômbia: Aliança entre o governo e a Federação
Pecuária apoiará as mulheres agricultoras
Segundo o La Nación, encontro virtual foi focado nas
questões de exportação e emprego. Ambos setores A aliança busca beneficiar mais de 190.000 mulheres
buscam estabelecer diálogo com o governo.
agricultoras com programas de financiamento com
taxas de juros subsidiadas; suporte técnico para o
As câmaras propõem estabelecer uma tabela desenvolvimento de projetos produtivos; treinamento
nacional de exportações com várias áreas do governo permanente; promoção em esquemas associativos e
e propostas setoriais, com destaque para uma lei de consultoria em marketing de produtos.
desenvolvimento agroindustrial de exportação com
estabilidade fiscal e financeira por 10 a 15 ano, Além de promover o empreendedorismo e melhorar as
complementado por um plano nacional de promoção condições econômicas, o objetivo é trabalhar em ações
de investimentos. https://bit.ly/2WqBFYh
concretas para prevenir e combater a violência contra
as
mulheres
envolvidas
na
agricultura.
https://bit.ly/3fB9c9J
Costa Rica: empresas que contratarem mão de
obra irregular serão multadas

México: acordo entre o Ministério da Agricultura,
INIFAP e MASECA apoiará lavouras de milho

A reforma do Decreto Executivo nº 42406-MAG-MGP
estabelece que as empresas dos setores agrícola, de
exportação de gado ou agroindustrial, serão
multadas pela contratação de estrangeiros que não
estejam em condições regulares ou que não estejam
em processo de regularização.

O acordo de trabalho conjunto de três anos visa a
aumentar a produção de milho branco de maneira
sustentável e melhorar a produtividade dos
camponeses e agricultores mexicanos, além de reduzir
as importações de grãos.

As sanções estabelecidas na reforma começarão a
ser aplicadas no dia 23 de setembro, um dia após o
prazo para estrangeiros que demonstrem suas raízes
no país e que cumprem com os outros requisitos para
enviar sua solicitação para se beneficiarem do regime
de exceção que Permite trabalhar no país (o custo do
procedimento é de US $ 60). https://bit.ly/2ZBfe4B

No âmbito do acordo, serão avaliadas 164 diferentes
sementes híbridas de milho branco, que serão
semeadas em uma área de 256 hectares para definir
quais são as mais adequadas em cada região.
https://bit.ly/2CiKhJE
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Peru: Governo transfere S10,4 milhões para Minagri República Dominicana: lança sistema internacional de
para organizar mercados itinerantes
registro de variedades vegetais
De acordo com o Decreto de Emergência nº 0842020, publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial El
Peruano, o governo autorizou uma transferência de
S/10,4 milhões a favor do Ministério da Agricultura e
Irrigação (Minagri) para a organização de mercados
itinerantes em apoio a pequenos e médios
agricultores.

Objetivo é melhorar os sistemas fitossanitários de
plantas e sementes, diversidades e tipologias
desenvolvidas em diferentes áreas de produção na
República Dominicana.

O sistema é pioneiro no Caribe e será implementado
pelo do Escritório de Registro e Proteção de Variedades
(OREVADO) do Ministério da Agricultura, para
Os recursos também financiarão o pagamento do aumentar a capacidade de processar variedades de
transporte de mercadorias (frete), a fim de plantas com maiores benefícios, o que contribui para
transportar os produtos para o mercado de mitigar os impactos das mudanças climáticas, por meio
suprimentos ou atacado.
de culturas mais resistentes e que proporcionem maior
https://bit.ly/2WpAuIu e https://bit.ly/32oObvd
produtividade alimentar. https://bit.ly/32rBekm
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Comercialização
* Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sobre impactos nos produtos normalmente exportados
no período, na logística comercial e nas cadeias de suprimentos globais
El Salvador: praga de gafanhotos afeta milho, canade-açúcar, feijão, sorgo e gramíneas

Guatemala: Lançada plataforma digital para apoiar o
empreendedorismo

O Ministério da Agricultura do país confirmou a
existência da praga de gafanhotos em cultivos de
grãos básicos como milho, cana-de-açúcar, feijão,
sorgo e gramíneas. Sem dúvida, esta praga está se
espalhando na região da América Central e
ameaça os agricultores e o comércio agrícola, que
deriva dessa produção. Recentemente, a praga
também entrou em outros países, como a
Argentina, que ainda não conseguiu erradicá-la.

O Ministério da Economia (MINECO), a Associação de
Exportadores da Guatemala (AGEXPORT), a Câmara de
Comércio da Guatemala (CCG) e a Associação Nacional
de Municípios disponibilizaram aos empreendedores
uma plataforma digital para reativar diferentes tipos
de negócios e descobrir novas maneiras de alcançar os
clientes. A iniciativa possui cinco guias para manter os
negócios ativos: lidar com pedidos e entregas com
eficiência; organizar finanças; aplicar medidas de
higiene contra Covid-19 nos negócios; e aproveitar as
formas de pagamento. https://bit.ly/30fDN69

https://bit.ly/2WpreUX

Argentina: não haverá aumento dos impostos de México e Gana: buscam fortalecer esquemas de
exportação de grãos
cooperação internacional
Apesar da forte contração econômica experimentada
pelos efeitos da pandemia, o país indicou que não
pretende aumentar os impostos sobre as exportações
de grãos, que atualmente controlam com tarifa de 33%
para exportações de soja e seus derivados (óleo,
farinha e derivados) e de 12% para remessas de milho
e trigo.https://bit.ly/3jb30Yc

México e Gana mantiveram um diálogo político para
promover várias questões relevantes, entre ela
agricultura e comércio. Em meio à pandemia,
procuram fortalecer os esquemas de cooperação
internacional e explorar possíveis relações comerciais
com os países africanos. https://bit.ly/3fD7fcN

Colômbia amplia portfólio de produtos de
exportação

Chile: Caem exportações de frutas frescas

A empresa Green Superfood da Colômbia conseguiu
exportar uma nova categoria de suco Lima Tahiti para
os Estados Unidos e colocou o produto na rede de lojas
Walmart. Este é um exemplo claro de como expandir
o portfólio de produtos e encontrar novas
oportunidades de negócios em meio à pandemia.
https://bit.ly/2B6dg2F

Entre janeiro e junho deste ano, as exportações de
frutas frescas e processadas do Chile diminuíram 14%
em valor. Durante o mesmo período, as frutas frescas
teriam exportado 1,71 milhão de toneladas, por US $
3.251 milhões FOB, o que seria 7% menor no volume
ano a ano.https://bit.ly/30mbAKW
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Abastecimento
* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar.
Exportações agrícolas latino-americanas crescem
8,5% e vendas externas totais caem 30%

Exportação argentina de carne se fortalece diante do
enfraquecimento do consumo interno

As exportações agrícolas de 14 países da América
Latina e do Caribe* aumentaram 8,5% (em dólares)
em relação a abril de 2019, em um cenário de forte
queda, de 29,9%, no total de vendas externas. Dados
preliminares de maio confirmam a tendência,
indicando que a produção e o comércio de produtos
agrícolas serão um dos motores da recuperação
econômica da região.

Até maio, o consumo médio de carne registrado na
Argentina é de 49,3 quilos, 3,5% a menos do que no
mesmo período do ano passado. No caso de maio,
com as exportações subindo para 84,5 mil toneladas
de carne com osso, a oferta disponível no mercado
interno foi reduzida para 175 mil toneladas, o que, em
seu equivalente per capita, implica um consumo
médio de 45, 4 quilos por ano, o menor desde o início
dos registros.

Os dados foram analisados pelo especialista do Centro
de Análise Estratégica da Agricultura (CAESPA) do
Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola
(IICA), Joaquín Arias. Os países considerados foram
Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México,
Paraguai, Peru e Uruguai.
https://bit.ly/2DPs6M6

https://bit.ly/2ZziH3r
Mudanças no setor de varejo no México
O novo normal está redefinindo o setor de varejo e, de
acordo com a Dunnhumby, empresa de ciência de
dados do setor de varejo, existem várias tendências
claras nesse setor que crescerão nos meses seguintes
ao novo normal.

Artistas das Américas são reconhecidos por valorizar
a agricultura e a ruralidade com sua arte
O consumidor buscará maior uso e menos desperdício
O brasileiro Gilberto Gil, a Panañema Erika Ender, a nos suprimentos que comprar, como alimentos, e
argentina Teresa Parodi, o grupo equatoriano Jayac e também utilizará mais as lojas locais, pois foi
Mistah Dale de Barbados receberam o Diploma de detectado que a população prefere não ir muito longe
Artistas Amigos e Amigas do IICA pela participação em de casa para fazer compras. https://bit.ly/2Wt3O0N
uma campanha da organização internacional que
homenageou aqueles que garantem o suprimento de Equipe de fertilização projetada para apoiar a
agricultura durante pandemia
comida em tempos de pandemia.
Os artistas participaram da cerimônia virtual em nome
dos 110 músicos de 22 países que aderiram com sua
arte ao Tributo da música popular àqueles que
trabalham dia a dia para levar comida às nossas
mesas, promovida pelo IICA. O presidente da Costa
Rica, Carlos Alvarado, participou da cerimônia com
uma mensagem na qual destacou o papel da
agricultura e o reconhecimento político e social que o
setor conquistou. https://bit.ly/2Wh4ING

Na Costa Rica, a instalação de sistemas de injeção
automática e de fertilizantes economizará água e
material, com equipamentos de baixo custo, para que
os agricultores possam implementar a fertirrigação de
precisão; uma tecnologia que consegue gerenciar com
eficiência os recursos para produzir mais com menos
insumos.
https://bit.ly/32l6UYy
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