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prospectar o impacto da crise global de saúde na segurança alimentar nas América 
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Análises e cenários  
Do Blog do IICA:  
 
Bioinsumos para uso agrícola na Argentina: políticas públicas para acompanhar 
as transições para uma agricultura sustentável        

A medida do potencial dos bioinsumos é definida por atores muito diversos, colocando essas tecnologias 
na intersecção de interesses políticos, sociais, acadêmicos e industriais. 

- O primeiro desses atores na Argentina é o Estado, que, por meio de diversos programas, promove a 
pesquisa e o desenvolvimento (P&D) e estimula a adoção de bioinsumos pelos produtores. Para 
acompanhar esses processos, em 2013 foi criada a Comissão Consultiva em Bioinsumos para Uso 
Agropecuário (CABUA), dentro do Ministério da Agricultura, com o objetivo de associar os diferentes 
atores relacionados aos bioinsumos de forma consultiva com as políticas. 

- Segundo, o potencial dos bioinsumos atrai o setor privado - inicialmente PMEs, mas agora também 
empresas multinacionais de insumos,  que enxergam uma oportunidade de desenvolver ou diversificar 
suas atividades. Em 2017, a Câmara Argentina de Bioinsumos (CABIO) foi criada com o apoio do IICA 
para representar o setor. 

Mais detalhes no artigo de Frédéric Goulet, agrônomo e doutor em sociologia, pesquisador do Centro de 
Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD, na sigla em francês) 
e Matthieu Hubert, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica (CONICET) e da 
Universidade Nacional de San Martín (UNSAM) da Argentina. https://bit.ly/3gkrNGp 
 
Situação dos sistemas de sementes em países selecionados e seu papel na 
segurança alimentar  
 
Os sistemas produtivos na América Latina são altamente variáveis devido às diferentes condições de 
produção, safras, fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. Essa diversidade afeta os níveis de 
produtividade agrícola e suas diferenças se refletem nos sistemas de sementes, que também diferem 
entre os países e as culturas, e apresentam uma marcada dualidade. Uma questão a ser destacada é a 
existência de informações atualizadas sobre as diferentes áreas de sementes, por exemplo, que um país 
possui uma lista de variedades registradas, que podem ser certificadas e comercializadas em uma lista ou 
catálogo nacional. Esta lista atualizada é importante para os agricultores e distribuidores de sementes. 
Com relação ao processo de registro de variedades e seu custo, há diferenças entre os respondentes de 
um mesmo país, segundo levantamento realizado pelo IICA com diferentes atores do sistema de 
sementes, entre os meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020. 
 
Mais detalhes no artigo de Adelaida Harries, consultora em sistemas de sementes e biotecnologia, com 
larga experiência e vivência em políticas de sementes, regulamentação e áreas técnicas em avaliação e 
registo de variedades vegetais, certificação, controlo de qualidade, propriedade intelectual de variedades 
vegetais, importação e exportação de sementes. https://bit.ly/3aGI2wx  

https://bit.ly/3gkrNGp
https://bit.ly/3gkrNGp
https://bit.ly/3gkrNGp
https://bit.ly/3aGI2wx
https://bit.ly/3aGI2wx
https://bit.ly/3aGI2wx
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Temas de relevância do setor de 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. 

 
Brasil: safra 2020/21 de cana chegará a 642,1 
milhões de toneladas 

Segundo dado da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), para a safra 2020/21 o país 
espera produzir 642,1 milhões de toneladas de cana-
de-açúcar, o que permitirá uma produção recorde de 
39,3 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, um 
aumento de 32%. 

Em relação à produção de etanol, espera-se um total 
de 30,6 bilhões de litros, dos quais 27,9 bilhões serão 
a produção estimada de cana-de-açúcar e 2,7 bilhões 
de milho. https://glo.bo/34jNXGr       
  

 

Chile: produtores de frutas vermelhas da província de 
Biobío se preparam para a colheita 

Na falta de alguns meses para a colheita da baga na 
província, os produtores se preparam, com outros 
atores da cadeia, para traçar diretrizes para realizar a 
colheita em meio à pandemia. 

Segundo o Diário Concepción, a área de bagas é muito 
importante na região e representa cerca de 1.800 
hectares plantados, destes, mais de 90% estão na 
província de Biobío. https://bit.ly/3hfIqEP 
  

 
Costa Rica: indígenas Ngöbe-Buglé entrarão no país 
para colher café sob protocolo rígido 

Hoje começa o deslocamento grupos de indígenas 
Ngöbe-Buglé, do Panamá, que fazem parte das 
exceções para entrar no território nacional. Em caso 
de violação dos requisitos estabelecidos, podem ser 
expulsos ou rejeitados do país. 

O protocolo de entrada inclui check-up médico, porte 
da carteira binacional de saúde, transporte particular 
até as fazendas de trabalho e realização de período 
de isolamento. As fazendas de café receberão 
inspeções periódicas para garantir o cumprimento 
dos protocolos estabelecidos para o setor cafeeiro. 
https://bit.ly/32bee7h  
  

 
Equador: Ministério da Agricultura e Pecuária 
entregou mais de 6.100 títulos de propriedade 

Apesar da pandemia, e da modalidade “porta a porta” 
(entregas na casa do beneficiário para reduzir o risco de 
contágio), o MAG entregou, entre março e julho, 6.165 
títulos de propriedade. No total 10.964 hectares foram 
titulados. 

De acordo com o El Comercio, a titulação de terras 
favoreceu produtores de 21 províncias do país e 
beneficiou cerca de 8.000 pessoas. 
 
https://bit.ly/3kWMLie    
    
 

https://glo.bo/34jNXGr
https://bit.ly/3hfIqEP
https://bit.ly/32bee7h
https://bit.ly/3kWMLie
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Honduras: economia caiu 10% no primeiro semestre 

De acordo com o Banco Central de Honduras, o 
Índice Mensal de Atividade Econômica (IMAE) 
apresentou queda acumulada de 10%. Em junho, o 
índice diminuiu 13,4% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, uma melhora em relação ao 
desempenho observado em abril e maio, devido à 
gradual reabertura de algumas atividades 
econômicas. 

Já a atividade do setor de Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura e Pesca apresentou queda de 2%, 
explicada principalmente pela redução nas 
atividades agrícolas do cultivo de café, melão, 
melancia e banana. 
https://bit.ly/3jbvKzp     
  

 
Paraguai: Crédito Agrícola desembolsou mais de G. 
230 bilhões em empréstimos a famílias de produtores 

Até o momento, foram concedidos empréstimos a mais 
de 230 bilhões de guaranis, o que representa cerca de 
23 mil famílias. 

Conforme noticiado pelo La Nación, e segundo dados 
do Crédito de Habilitação Agrícola, houve aumento de 
10% na concessão de créditos neste período em relação 
ao mesmo período de 2019. Apesar da pandemia, a 
inadimplência está em 3%. Esta entidade está 
atualmente trabalhando em uma nova linha de crédito 
para benfeitorias. 
 
https://bit.ly/3l3jPVR 
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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 globais de suprimentos. 

Peru: a diversificação do mercado peruano permitiu 
que suas exportações caíssem apenas 2% 

O Peru tem se esforçado para diversificar os destinos de 
sua oferta exportável em meio à Covid-19 e, para isso, 
tem usado missões comerciais virtuais para conquistar 
novos mercados. Aliado a isso, considera-se que o 
segmento de insumos agrícolas é um dos vencedores 
desta pandemia porque a cadeia de abastecimento de 
produtos agrícolas não foi interrompida e a demanda 
por estes está aumentando. 
 
https://bit.ly/329b0kT  
 

 
Chile: Setores público e privado se reúnem para 
identificar desafios em questões de facilitação do 
comércio 

Estiveram presentes neste encontro representantes 
da Prochile, da Subsecretaria de Relações Exteriores, 
da Secretaria Regional Ministerial da Agricultura e da 
Pecuária com o objetivo de conseguir uma maior 
articulação entre entidades públicas e privadas e unir 
esforços para contrariar os efeitos econômicos 
causados pela a pandemia. 
https://bit.ly/3j1Lm8a  
 

 
Brasil: Novos insumos para o futuro agrícola e a 
importância da tecnologia 

O produtor agrícola precisa obter bons resultados em 
suas safras e para isso é fundamental investir em 
tecnologia e ter todos os insumos disponíveis. “A 
genética é sem dúvida o motor número um, mas não é 
o único. 

Outras tecnologias como fertilizantes, fitoestimulantes 
e produtos biológicos também geram benefícios nas 
plantas e isso, mais tarde, se traduz em maiores 
rendimentos ”. 
 
https://bit.ly/31gFYbA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espanha: o comércio eletrônico dispara 

A pandemia de coronavírus impulsiona a adoção do 
comércio eletrônico. O confinamento encorajou novos 
consumidores a experimentarem o canal online, 
aumentou a frequência de compra daqueles que já 
eram cibercompradores e abriu os olhos de muitas 
PME que ainda não vendiam online. 

O confinamento mudou os hábitos de compra, de 
acordo com um estudo do IAB, uma associação de 
publicidade e marketing digital. Uma em cada duas 
pessoas entrevistadas aumentou a frequência de 
compras cibernéticas e 45% começaram a comprar 
produtos físicos online, algo que não faziam antes da 
pandemia. Embora a maioria dos consumidores 
pretenda retomar sua frequência de compras online 
pré-Covid, quando a normalidade retornar, um quarto 
dos entrevistados acredita que a experiência desses 
meses se traduzirá em um maior uso desse canal. 
 
 https://bit.ly/2EajQXu 

 

Abastecimento 

https://bit.ly/329b0kT
https://bit.ly/3j1Lm8a
https://bit.ly/31gFYbA
https://bit.ly/2EajQXu
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* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança.   

 
Empresários pedem aprofundamento da cooperação e 
alianças entre os setores público e privado para 
fortalecer o complexo agrícola 

O incentivo às parcerias público-privadas é essencial 
para aumentar e sustentar o ‘boom’ da agricultura em 
meio à pandemia e impulsionar a reativação econômica 
dos países da América Latina e do Caribe (ALC). A 
afirmação foi feita por dois renomados empresários da 
região: o colombiano Jens Mesa, presidente executivo da 
Federação Nacional dos Produtores de Palma 
(Fedepalma), e o argentino Hugo Sigman, CEO do Grupo 
Insud, conglomerado de empresas cujas áreas de 
atuação são ciências da vida, agronegócio, informação e 
cultura, e natureza e design. https://bit.ly/2FCJEvD  

México, Estados Unidos e Canadá: um compromisso 
com o comércio agrícola para a recuperação econômica 

Em um diálogo virtual de alto nível organizado pelo 
Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), autoridades agrícolas do México, dos 
Estados Unidos e do Canadá destacaram como o 
comércio intrarregional contribui para superar os 
desafios impostos pela pandemia Covid-19 e como o 
acordo comercial entre as três nações, conhecido como 
T-MEC, ajudará a fortalecer os esforços de recuperação 
econômica após a crise de saúde. 

Em diálogo com Manuel Otero, Diretor-Geral do IICA, 
Frédéric Seppey, vice-ministro adjunto do 
Departamento de Serviços de Mercado e Indústria do 
Ministério da Agricultura e Agroalimentação do Canadá 
(AAFC); Ken Isley, administrador do Serviço de 
Agricultura Estrangeira do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA-FAS); e Miguel García-
Winder, subsecretário de Agricultura do México, falaram 
sobre a influência do T-MEC no abastecimento de 
alimentos e o papel que o multilateralismo terá no 
futuro. https://bit.ly/2CgOMEq 

 
Setor agrícola do México alcançará super aumento 
de 14 bilhões de dólares em 2020 

Apesar de a América Latina e o Caribe (AL&C) serem 
as regiões em desenvolvimento mais afetadas pela 
pandemia Covid-19, visto que seu comércio de 
mercadorias, em geral, caiu 17% entre janeiro e 
maio deste ano, a CEPAL estima que o setor agrícola 
será o único que crescerá com projeção de 
aumento, em valor, de 2% no final de 2020. 
https://bit.ly/3aHlA6p  

Agricultura orgânica salva famílias em Huánuco, 
Peru, da escassez de alimentos 

Até 2010, Lucía Inga Tapia e sua mãe, Idelberta 
Tapia Salazar, 70, plantavam batata branca, que 
posteriormente vendiam a intermediários como 
muitos pequenos agricultores da cidade de 
Pacapuchuro, em Huánuco. Porém, com a 
incorporação de alguns projetos de agroecologia, 
passaram a cultivar abacates orgânicos, uma 
alternativa que lhes trouxe melhor renda. “O campo 
nos dá tudo para viver, só temos que aprender a 
administrá-lo”, diz Lucía Inga com a sabedoria do 
que aprendeu nos últimos anos. 

 https://bit.ly/34hLKLP  

Pecuária e agricultura lideram financiamento para 
microempresários no Panamá 

A pecuária e a agricultura são os setores que lideram 
o maior volume de financiamento concedido a 
microempresários durante a pandemia para a 
continuidade de seus negócios, segundo relatório 
da Microserfin. De acordo com a entidade BBVA 
Microfinance Foundation no Panamá, em junho e 
julho foram desembolsados mais de US $ 454 mil em 
empréstimos com um valor médio de US $ 1.669 
para apoiá-los na continuidade de seus negócios. 
https://bit.ly/3aU9Fm1  

 

https://bit.ly/2FCJEvD
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