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Análises e Cenários  
O mais recente do Blog do IICA: 

A juventude importa para a agricultura 

Como podemos trabalhar em conjunto com os Ministérios da Agricultura e outros parceiros para 

despertar o amor pela agricultura entre os nossos jovens, quando a tendência é trabalhar em outros 

setores como serviços de tecnologia da informação e comunicação, finanças ou turismo? 

 

 

20.064.715 

.189 Casos confirmados 

de Covid-19 nas 

Américas 
 

Países 
 

Maior quantidade de 
casos nas Américas: 
 
USA (8.836.861) 
BRA (5.439.641)  

ARG (1.116.609) 

COL (1.033.218) 

MEX (901.268) 

Edições anteriores em: https://iica.int/pt/monitor 

*** Este monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica criado pelo IICA para a análise e prospecção do impacto da crise 

sanitária na segurança alimentar das Américas. A informação contida não é uma declaração institucional, mas um reflexo do que 

aconteceu em todo o mundo. 

.  

https://bit.ly/37PrK56
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Mostre a eles o dinheiro! 

A Representação do IICA em Barbados reconheceu que muitos alunos 

das escolas do país não tiveram acesso à formação técnica e 

educacional em agricultura e não foram incentivados a ver a 

agricultura como uma carreira viável e lucrativa no futuro. 

Em 2012, o IICA deu início ao Programa de Verão ‘Youth Farm’ 

(Fazenda Jovem), um plano de capacitação intensiva de oito semanas 

em agricultura e pecuária com foco na diversificação de vegetais e 

carnes para o mercado local. 

O principal objetivo da ‘Youth Farm’ é mostrar aos jovens que há 

dinheiro na agricultura. 

Dê voz aos jovens agricultores! 

Para os jovens agricultores progressistas que se formaram no 

Programa 'Fazenda Juvenil' e estão trabalhando duro para construir seu agronegócio em Barbados, é 

vital que eles tenham voz e tomemos nota do que eles têm a dizer. 

Em julho de 2020, a Representação do IICA em Barbados, com apoio financeiro do Barbados 

Environmental Conservation Trust, criou uma plataforma para compartilhar informações e produtos de 

conhecimento que apóiam o desenvolvimento de negócios para jovens na agricultura. 

O Projeto Futuros Agricultores busca fornecer um espaço para promover a inovação contínua na 

agricultura e para que os jovens tenham voz na formulação de políticas nacionais. 

Até agora, a resposta tem sido tremenda e o IICA Barbados produziu seu primeiro Relatório do Projeto 

Agricultores do Futuro, que apresenta as opiniões e experiências de nossos jovens agroempresários. 

 

Todos os detalhes no artigo de Roxanne Waithe. Ela tem um Ph.D. em educação pela University of the 

West Indies, com foco em educação e treinamento vocacional e técnico. Ele traz experiência na área de 

formação e certificação para pessoas de todos os níveis envolvidos no setor agroalimentar, e tem 

experiência comprovada no desenvolvimento e gestão de projetos nacionais e regionais. bit.ly/37PrK56 

 

 

 
 
 
 

 

Roxanne Waithe es Especialista Técnica 

de la Delegación del IICA en Barbados 

https://bit.ly/37PrK56
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Temas de relevância 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: Atividade econômica contrai 11,6% em 
agosto 
 
Durante o mês de agosto, a Estimadora Mensal de 
Atividade Econômica (EMAE) da Argentina registrou 
uma queda de -11,6% ano-a-ano. Segundo dados do 
INDEC, no período de janeiro a agosto, a EMAE 
registrou queda acumulada de -12,5% em relação a 
igual período de 2019. O setor de Agricultura, 
Pecuária, Caça e Florestal registrou queda de -2,2% 
no mês de agosto 2020 em comparação com agosto 
de 2019. 
 
bit.ly/3oCAj9a 
 

Brasil: área coberta com seguro rural já ultrapassa 10 
milhões de hectares 
 
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), neste ano foram mais de 10 
milhões de hectares segurados com o apoio do 
Programa de Subsídio ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR), superando a cifra histórica de 2014, quando 
registrou uma área segurada de 9,9 milhões de 
hectares.  
 
 
bit.ly/2HMPhJ2 

 
Colômbia: FINAGRO atinge recorde de desembolsos 
de crédito rural 
 
Segundo relatórios da Carteira, com cifras do Fundo 
de Financiamento Agropecuário (Finagro), no período 
de janeiro a setembro de 2020, a entidade fez 
empréstimos no valor de R $ 17,3 bilhões, o que 
equivale a um crescimento, em valor, de 30% em 
relação ao mesmo período de 2019. 
De acordo com o tipo de produtor e número de 
créditos, 73% dos beneficiários foram pequenos 
produtores. 
 
bit.ly/35FDAMk 
 

Costa Rica: Governo e ICAFE concordam com entrada 
de nicaragüenses para colheita de café 
 
De acordo com reportagem da CRHoy, a partir de 1º 
de novembro será permitida a entrada excepcional e 
controlada de nicaragüenses que trabalharão na 
colheita do café. De acordo com a nota, o ICAFE, em 
conjunto com autoridades governamentais, 
desenvolveu um protocolo de acesso que inclui a 
utilização de transporte autorizado, teste e isolamento 
durante 14 dias. 
 
bit.ly/3kBzD1C 
 
 

Ecuador: Ministerio de Agricultura lanza esquema de precios para el banano  
 

Según el diario El Universo (Ecuador), el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció un nuevo mecanismo 
de cuatro precios mínimos de sustentación para la caja de banano para el 2021.  
 
El sistema establece precios según la temporada, y también permite la firma de contratos con el precio 
promedio ponderado anual equivalente al precio mínimo de sustentación de $6,25. Según El Universo, el 
sistema incluye un incentivo para pequeños y medianos productores organizados que consiste en un Fondo de 
apoyo para impulsar el Plan de Productividad. https://bit.ly/2Ty9XHc 

 

https://bit.ly/3oCAj9a
https://bit.ly/2HMPhJ2
https://bit.ly/35FDAMk
https://bit.ly/3kBzD1C
https://bit.ly/2Ty9XHc
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Comercialização 
*Medidas de natureza comercial que os países estão tomando, detalhes do impacto sobre os produtos que 
são exportados neste momento, impactos na logística comercial e nas cadeias de abastecimento globais. 

 
Exportações do México aumentam pela primeira 
vez em 2020 motivadas pela agricultura 
 
Segundo dados do INEGI, após uma série de quedas 
nas exportações por conta do COVID-19, as 
exportações mexicanas aumentaram pela primeira 
vez em setembro. Apesar da queda acumulada de 
14,4% nas exportações nos primeiros meses de 
2020, as atividades extrativas não petrolíferas (+ 
25,4%) e a agricultura (+ 19,3%) foram os principais 
motores do crescimento no primeiro sinal positivo 
do ano. Os grupos com maior crescimento no saldo 
agrícola no nono mês do ano foram cestaria (40%); 
cereais (30%); carnes e miudezas comestíveis (29%); 
bem como café, chá e especiarias (27%). Frutas e 
legumes continuam a ser os grupos de produtos 
com maior valor de exportação no setor agrícola.  
 
bit.ly/2TvJjP1 

 

 
Peru: Agroexportações e exportação de citros 
crescem 
  
Diante da pandemia Covid-19, o comércio agrícola tem 
se mostrado um dos motores da recuperação, devido à 
relevância do setor para a segurança alimentar global. 
Segundo o blog do IICA, fazendo uma comparação 
entre os períodos de março a julho (2020/2019), cinco 
meses de evolução da pandemia COVID-19: “Para 16 
países da América Latina e Caribe, exportações 
agrícolas em dólares cresceu 6,8% enquanto as 
exportações totais de mercadorias caíram 18,7%. 
 
Isso corresponde a dados de 16 países da América 
Latina e Caribe (Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai).  
 
bit.ly/34AlwUp 

Rodas de negócios virtuais aumentam em tempos 
de pandemia de Covid-19 
 
Os encontros de negócios realizados para apoiar os 
pequenos e médios empresários na colocação dos 
seus produtos nos mercados internacionais têm sido 
uma oportunidade para as empresas identificarem 
com rapidez e segurança potenciais clientes de 
produtos e serviços. Recentemente, a Prochile 
organizou uma grande conferência de negócios com 
136 importadores de 23 mercados e cerca de 160 
exportadores tiveram reuniões com potenciais 
compradores. Por sua vez, o IICA, junto com o 
SIECA, a FAO e a ALADI, realizou duas rodadas de 
negócios destinadas ao setor agroalimentar. Na 
última rodada de negócios, foram feitas intenções 
comerciais por 11 milhões de dólares com a 
participação de 374 pessoas de 22 países. 
bit.ly/31QHxg8 e bit.ly/31SElR5 

 

A pandemia traz novas tendências e hábitos de 
consumo para a América Latina 
 
Fontes da Procomer (Costa Rica) focam em 
alimentação mais saudável para o enfrentamento da 
Covid-19 e nas consequências do confinamento. Essa é 
uma tendência que tem crescido fortemente 
favorecendo o setor agrícola da região. Alimentos de 
origem vegetal, frutas e verduras interessam a quem 
busca agora uma alimentação mais saudável, com 
propriedades benéficas para o sistema imunológico e 
evitam o consumo de produtos derivados de animais 
que podem transmitir doenças potencialmente 
perigosas para os humanos. Somado a isso, o 
crescente acesso a informações sobre diversos 
ingredientes desafiará o agronegócio a ser mais claro 
em seus rótulos e propagandas.  
 
bit.ly/2TAjZYp; bit.ly/37QBlZu; bit.ly/2TuYQic e 
bit.ly/3e7Fp8t  

https://bit.ly/2TvJjP1
https://bit.ly/34AlwUp
https://bit.ly/31QHxg8
https://bit.ly/31SElR5
https://bit.ly/2TAjZYp
https://bit.ly/37QBlZu
https://bit.ly/2TuYQic
https://bit.ly/3e7Fp8t
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Comércio agroalimentar durante a covid-19 
  
Graças a Honduras, Peru, Brasil, Paraguai e Costa Rica, o índice de valor das exportações agrícolas da América 
Latina e do Caribe aumentou 3,8% em agosto de 2020 em comparação com o mesmo mês de 2019. 
 
O Peru, por exemplo, mostrou uma recuperação importante. Após vários meses de queda nas exportações, ele 
relatou um aumento de 36,8% nas exportações agrícolas em agosto de 2020, em comparação com agosto de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los detalles en el artículo de Joaquín Arias, Especialista del Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) del 
IICA: https://bit.ly/3oIEnoH en el #BlogIICA.  

 

https://bit.ly/3oIEnoH
https://bit.ly/3oIEnoH
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Do especialista do IICA 

 
O IICA representou a Rede Latino-americana de Bioeconomia em um evento virtual organizado em conjunto 
pelo CIEMAT (Centro de Pesquisas Energéticas, Ambientais e Tecnológicas do Ministério da Ciência e Inovação 
da Espanha) e a Rede ReBiBiR (Rede Ibero-americana de Tecnologias de Biomassa e Bioenergia Rural), 
financiado pelo CYTED com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento 
Internacional (AECID). 
 
 
O fórum criou um espaço para a visibilidade das Redes Ibero-americanas em Bioenergia, Biomassa e Resíduos, 
cujas alianças serão um motor fundamental para o cumprimento de muitos dos ODS em um contexto 
pós COVID-19. 
 
Para o IICA, representou uma janela de oportunidade para tornar visível, apoiar e promover a bioeconomia 
como motor do desenvolvimento regional e da recuperação verde. 
 
Seminário on-line completo disponível em: bit.ly/34yLxDC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bit.ly/34yLxDC

