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*Esse monitoramento é um espaço dinâmico criada pelo IICA para atualizações periódicas com o objetivo de analisar e 

prospectar o impacto da crise global de saúde na segurança alimentar nas América 

 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em: https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 27 de agosto 2020 (14:00 pm CST). 
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Análises e cenários  
O mais recente do Blog del IICA:  
 
Os países da OMC discutem medidas em resposta à Covid-19 e pedem maior 
transparência no comércio agrícola  
 

Os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) trocaram experiências relacionadas ao 
COVID-19 na Reunião do Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. Durante a reunião, as discussões 
continuaram sobre a quinta revisão do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS) e 
uma possível declaração sobre medidas sanitárias e fitossanitárias para a Décima Segunda Conferência 
Ministerial (MC12), a ser realizada no próximo ano, foi examinada. 

Os países também participaram da Reunião da Comissão de Agricultura. Os tópicos discutidos centraram-
se nas políticas relacionadas com os três pilares do comércio agrícola: acesso aos mercados, apoio interno 
e concorrência nas exportações. Durante a reunião, foi enfatizado que as notificações agrícolas continuam 
a ser fundamentais para informar os países sobre essas questões e que podem ser úteis para governos e 
empresas tomarem decisões políticas e de mercado. 

Todos os detalhes esta semana na intervenção de Horrys Friaca, especialista do Programa IICA de 
Sanidade Agropecuária, Qualidade e Inocuidade Alimentar, e Adriana Campos Azofeifa, especialista do 
Programa de Comércio Internacional e Integração Regional do IICA. 
https://bit.ly/32tVUqk 

 

Trabalhando com jovens rurais na América Latina: uma revisão crítica necessária  

Quando analisamos as políticas públicas relacionadas à juventude rural, descobrimos que existem pelo 
menos três visões principais: (i) juventude como grupo de risco; (ii) os jovens como sujeitos de direito; 
e (iii) os jovens como atores estratégicos do desenvolvimento. 

É inútil, por exemplo, (e esta é uma lição aprendida ao longo dos anos) que os jovens tenham em si uma 
dinâmica ativa, eficaz, amigável, fecunda, mas que se isolem do resto da sociedade, algo que isso 
acontece com muito mais frequência do que supomos. Por quê? 

Porque há décadas e décadas, nas políticas públicas de juventude, temos nos dedicado a criar espaços 
específicos para a juventude (institutos juvenis, casas juvenis, clubes juvenis, parlamento juvenil, cartão 
jovem, etc.) com o quê -em muitos casos - isolamos mais do que integramos os jovens às sociedades a 
que pertencem. 

É urgente dar uma perspectiva geracional a todas as políticas públicas e não apenas criar espaços 
específicos para a juventude. 

Todos os detalhes desta semana na intervenção de Ernesto Rodríguez, Sociólogo, especialista em 
juventude e Diretor do Centro Latino-Americano de Juventude (CELAJU) do Uruguai. 
https://bit.ly/3lxkDCT 

https://bit.ly/32tVUqk
https://bit.ly/32tVUqk
https://bit.ly/3lxkDCT
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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. 

Argentina: queda estimada de até 50% na 
produtividade do trigo em partes do país 

As estimativas elaboradas pelo BCBA, conforme 
divulgadas pela Reuters, apontam quedas de até 50% 
na produtividade do trigo, safra 2020/21, no norte e 
em partes do centro do país, devido à prolongada 
falta de chuvas, geadas e presença De pragas. 

Segundo dados do BCBA, foram semeados 6,5 
milhões de hectares de trigo, número inferior aos 6,8 
milhões esperados no início do ciclo, devido às 
adversidades climáticas.  
https://reut.rs/2YDpBDW 

       
  

 

Bolívia: desemprego sobe para 11,8% em julho 
 
De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), durante o mês de julho registou-se 
uma taxa de desemprego de 11,8%. Segundo a 
entidade, sem a pandemia a taxa de desemprego teria 
sido de 3,9%. 
 
No que diz respeito à população desempregada e 
diretamente afetada pela pandemia entre abril e julho, 
constata-se que um total de 434.000 pessoas deste 
grupo começaram a procurar trabalho e deste total 
289.000 pessoas são o efeito da pandemia. Os números 
correspondem à Bolívia urbana 
.https://bit.ly/3lqTz80   
 

 
Estados Unidos: produtores agrícolas preocupados 
com o avanço dos incêndios na Califórnia 

Segundo reportagem da CNN, os produtores 
agrícolas da Califórnia estão preocupados com a 
onda de incêndios que atinge o estado e que já 
consumiu milhares de hectares, que somados aos 
efeitos da pandemia, temem perder safras. 
https://cnn.it/32vnbbU  

Por sua vez, a Univision detalha que o Escritório de 
Agricultura do Condado de Fresno vai distribuir mais 
de 300 mil máscaras para proteger os agricultores da 
área afetada pela fumaça, devido ao fato de que a 
poluição do ar atingiu níveis insalubres, e por lei, os 
empregadores Eles devem fornecer equipamentos 
especiais para seus trabalhadores. 
 https://bit.ly/2Qtu1ZB  

 
México: atividade econômica cai 14,5% em junho 

De acordo com os dados do INEGI, o Indicador Global 
de Atividade Econômica (IGAE) apresenta uma redução 
homóloga de 14,5% em Junho. Os dados com ajuste 
sazonal mostram aumento da atividade econômica de 
8,9% em termos reais em junho frente ao mês anterior. 

O desempenho (interanual) segundo os grandes grupos 
de atividades apresentou maior queda nas atividades 
secundárias que recuaram -17,5%, as atividades 
terciárias caíram -13,6% e as primárias (que inclui 
atividades do setor agropecuário) registraram queda 
em -1,5% em relação ao mesmo mês de 2019. 
https://bit.ly/2D5zAKX  e https://bit.ly/31zMyd7 

https://reut.rs/2YDpBDW
https://bit.ly/3lqTz80
https://cnn.it/32vnbbU
https://bit.ly/2Qtu1ZB
https://bit.ly/2D5zAKX
https://bit.ly/31zMyd7
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Comercialização 
* Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sore impactos nos produtos normalmente exportados 
no período, na logística comercial e nas cadeias globais de suprimento. 

 
Peru promove fortalecimento da qualidade do café 
para melhorar as exportações 
 
Em tempos de pandemia de Covid-19, é necessário 
que os países promovam o bom funcionamento e 
integração das cadeias regionais para gerar cadeias 
produtivas, reduzir o risco de dependência do 
comércio extrarregional e aproveitar melhor as 
complementaridades existentes entre os países de 
acordo com suas base de recursos naturais. 
 
É assim que o Peru busca melhorar a cadeia produtiva 
do café, aplicando padrões de qualidade que tenham 
um impacto positivo no produto e gerem maiores 
possibilidades de comercialização, visto que este é um 
dos principais produtos que o país exporta e que gera 
empregos para os habitantes. https://bit.ly/2EwFFke  
  

 
Argentina inicia suas primeiras exportações de 
mirtilo para a China 

Durante a crise que atravessa o mundo com o 
coronavírus, a Argentina conseguiu diversificar seus 
mercados de produtos, identificando novas 
oportunidades comerciais, fortalecendo sua 
capacidade de exportação, incluindo o cumprimento 
de regulamentos e requisitos sanitários e 
fitossanitários, e fortalecendo sua promoção 
comercial. 

Isso é evidenciado pelas primeiras exportações de 
mirtilo que este país realiza para a China, fruto de uma 
negociação que os dois países vêm realizando para 
reduzir as tarifas desse produto. 
https://bit.ly/2QBI7YV 
  

 
Brasil aumenta exportação de melão no primeiro 
semestre do ano 

Nem todos os países ou redes experimentaram o 
mesmo impacto em tempos de pandemia. Um 
produto que tem favorecido o setor exportador 
brasileiro são os melões. 

O faturamento com a venda de melão ao exterior 
passou de 6 milhões de dólares nos primeiros seis 
meses do ano passado para 14 milhões de dólares 
entre janeiro e junho de 2020. https://bit.ly/2EAaTqx  

 

 
Chile aumenta as exportações de clementina apesar 
do impacto da pandemia 

O desempenho exportador que este produto teve 
durante a pandemia foi muito bem sucedido e que lhe 
permitiu aumentar os seus volumes de exportação 
durante a época de produção e não foi prejudicado 
por qualquer interrupção logística ou medidas 
comerciais que restrinjam o comércio. 
https://bit.ly/3b1IiX3  
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2EwFFke
https://bit.ly/2QBI7YV
https://bit.ly/2EAaTqx
https://bit.ly/3b1IiX3
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Abastecimento   
* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança.   

 
Países ibero-americanos, SEGIB e IICA promovem 
cooperação com foco na segurança alimentar 

Representantes de agências nacionais de cooperação, 
outras entidades governamentais e organizações 
internacionais trocaram informações e experiências para 
fortalecer a segurança alimentar na região. 

No encontro virtual do qual participaram 21 países, 
foram compartilhados conhecimentos e boas práticas 
para fortalecer sinergias e avançar na construção de um 
poderoso roteiro para enriquecer ainda mais a 
Cooperação Sul-Sul na Ibero-América e, 
consequentemente, fortalecer as respostas nacionais. à 
crise causada pela Covid-19. Em um diálogo organizado 
pela Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB), o 
Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e o Programa Ibero-americano de 
Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) - cuja 
presidência é a Diretora de Cooperação Internacional do 
o Itamaraty, Belén Bogado. https://bit.ly/2G10THf  

Jovens equatorianos criam uma plataforma virtual para 
superar a pandemia e promover o comércio agrícola e 
o turismo rural no Equador 

Cinco jovens inovadores de Manabí, Equador, ganharam 
o Hackathon IICA 2020 gerando uma solução 
tecnológica, amigável e atrativa para os problemas de 
distanciamento entre produtores e consumidores que a 
pandemia tem causado neste país. 

Os vencedores foram selecionados entre 74 equipes de 
todo o hemisfério. Ao desenvolver sua ferramenta, que 
facilita a comercialização de produtos e incentiva o 
turismo rural, eles também superam problemas como o 
baixo acesso à Internet e a falta de trabalho conjunto. 
https://bit.ly/3gAUfEr  

 
As exportações agroindustriais da Argentina 
representaram 73% do total embarcado 

As exportações agroindustriais representaram 73% 
do total exportado pela Argentina no primeiro 
semestre e somaram vendas de US $ 19.993 
milhões, com queda de 0,6% (US $ 122 milhões) em 
relação ao patamar alcançado no mesmo período 
do ano anterior. Essa quase estabilidade dos 
embarques agroindustriais, mesmo durante a 
pandemia do coronavírus, foi registrada no quadro 
de uma redução ano-a-ano de 11% nos embarques 
totais do país entre os meses de janeiro e junho. 
https://bit.ly/3hBOJCL  

No setor agrícola mexicano, é necessária uma 
mudança tecnológica, mas também cultural. 

Segundo a pesquisadora da UNAM, María de Jesús 
Ordóñez, a mudança tecnológica tem ajudado a 
melhorar a produção e a colheita; Porém, 80% da 
área agrícola é ocupada por grandes empresas, cuja 
produção chega a apenas 20% da população 
mundial. Os 80% restantes obtêm seus alimentos de 
pequenos produtores, que possuem parcelas de 1 a 
5 hectares e que combinam boa parte de sua 
produção com milharais, pomares ou sistemas de 
produção de longa data.  https://bit.ly/2YHpojk  

Brasil eliminará temporariamente as tarifas de 
importação de soja, arroz e milho 

O Brasil eliminou temporariamente as tarifas de 
importação de arroz, milho e soja. A medida visa 
combater a inflação, já que os preços dos três 
produtos subiram recentemente. As importações 
do bloco do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai) já estão isentas. https://bit.ly/32u6ldi  

 

https://bit.ly/2G10THf
https://bit.ly/3gAUfEr
https://bit.ly/3hBOJCL
https://bit.ly/2YHpojk
https://bit.ly/32u6ldi

