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O próximo celeiro global: Como a América Latina pode alimentar o mundo
Um chamado à ação para a expansão de políticas e investimentos que tenham
como fim impulsionar o futuro da região como líder da agricultura mundial
Enfrentar o grande desafio da humanidade — encontrando maneiras sustentáveis
de alimentar a população mundial em rápido crescimento e, ao mesmo tempo,
atender às novas e diversificadas necessidades dietéticas de uma classe média
global em expansão — é a grande oportunidade da América Latina.
Na América Latina e no Caribe, um sistema agrícola mais produtivo e
ambientalmente sustentável é altamente promissor na busca da segurança
alimentar mundial — bem como para o desenvolvimento da região, o alívio da
pobreza e o progresso social.

ABORDAGEM QUE ENGLOBA OS DIVERSOS ATORES DO PROCESSO
Baseado no conhecimento e nas experiências de mais de 30 parceiros dos
setores público e privado que trabalham na região e para a região, este relatório
oferece um conjunto de questões, recomendações e temas de ação aos governos
e formuladores de políticas, à comunidade doadora, aos agricultores, ao
agronegócio e à sociedade civil.

Baixe o relatório completo em publ.com/CD3AMGu
Para obter mais informações, visite www.iadb.org/partnerships
ou www.globalharvestinitiative.org.
#InvestAgro

Com a implementação de uma agenda abrangente e de
políticas em prol da agricultura, a América Latina pode
atrair os investimentos e as inovações de que precisa
para se tornar o celeiro global do século XXI.”
Margaret M. Zeigler, Diretora Executiva da Global Harvest Initiative

O caminho a ser seguido:
Acelerando a agricultura da ALC
COM RECOMENDAÇÕES-CHAVE SOBRE POLÍTICAS PARA:
»» Aumentar os investimentos públicos em pesquisa e
desenvolvimento agrícolas
»» Revitalizar os serviços de extensão agrícola
»» Modernizar a infraestrutura rural
»» Aumentar a eficiência na irrigação e na gestão da água e
promover maior adoção da agricultura mecanizada
»» Eliminar as barreiras à importação e exportação que
prejudicam o comércio e a produtividade agrícolas

»» Fortalecer as associações e cooperativas de produtores
»» Evitar as perdas pós-colheita
Colocando a agricultura no centro da agenda do desenvolvimento
e direcionando os investimentos para os bens públicos, os países
alcançarão o enorme potencial de um sistema agrícola mais
produtivo e ambientalmente sustentável para a região da ALC e
para a segurança alimentar global.

PARCEIROS CONTRIBUINTES

Se você quer investir em segurança alimentar global, se você
quer investir para acabar com a fome em todos os cantos do
mundo, invista na agricultura latino-americana.”
Luis Alberto Moreno, Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
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»» Fomentar as oportunidades de financiamento agrícola e
investimento para os pequenos agricultores

