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Maior quantidade de 
casos nas Américas: 
 
USA (653.825) 
CAN (30.440) 

BRA (30.425)  

PER (12.491) 

CHL (8.807) 
 Covid-19 no mundo  

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

crise sanitária mundial na segurança alimentar das Américas. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 16 de abril de 2020 (15:00 am CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/pt/monitor
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Análises e cenários  
 

Do Blog do IICA, o mais recente:   

 
Os desafios para o comércio agrícola na América Latina frente à Covid-19 

 
Uma visão sobre o caso da Argentina: Para um país tão extenso como a Argentina, a cadeia de produção, 

logística, comercialização e consumo de 
frutas e hortaliças frescas resulta em um 
exemplo completo de integração dos 
valores da bioeconomia e coloca à prova o 
modelo de abastecimento destes 
produtos. O tempo de cada operação tem 
um papel relevante na qualidade e no 
desperdício. 

Nesta nova publicação são identificados e 
descritos exemplos concretos que 
destacam as mudanças as quais a cadeia 

teve de enfrentar e resolver, entre elas temas de produção de hortifrúti e localização.  

Todos os detalhes em: https://bit.ly/2RIYfcq 

 
 

É urgente revisar o modelo para o sistema agroalimentar da América Central 
 
O primeiro passo neste novo caminho é estabelecer um sistema agroalimentar que tenha como curso um 
modelo “ganha-ganha”, o qual ajude a superar rapidamente a pobreza e a fome persistente no meio rural, 
e que, ao mesmo tempo, forneça alimentos aos mercados urbanos da região. Os territórios rurais devem 
se fazer mais visíveis no modelo. 

A vantagem comparativa deve ser reconsiderada para reconquistar o mercado regional que deve 
depender de produtos básicos como até agora. E, da parte das exportações, não depender de forma 
absoluta dos mercados que entraram em franca deterioração, como são os dos Estados Unidos e os da 
Europa.  

Neles está diminuindo e diminuirá ainda mais a demanda pelo o que a América Central exporta para eles: 
frutas e café; este último melhor, porém mais caro que o do Vietnã e o do Brasil.  

Em suma, no contexto do novo cenário, deve-se reconsiderar o modelo importador-exportador dos 
últimos 30 anos que, em menos de 90 dias foi fortemente sacudido e valorizar muito mais o mercado 
regional. 

Todos os detalhes em: https://bit.ly/2RIdsKq 

 

https://blog.iica.int/node/18
https://bit.ly/2RIYfcq
https://bit.ly/2RIdsKq
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Temas de relevância do setor de agroalimentos  

Mercados 
*Relatório da OIMA, rede de cooperação integrada pelos Sistemas de Informação de Mercados Agrícolas 
(SIMA) de 33 países do hemisfério. Informação coletada por país.  

 
Guatemala: os vendedores dos diferentes elos da 
cadeia comercial, porém mais pontualmente de 
varejista a consumidor, aumentaram os preços dos 
produtos agrícolas nos mercados.   
 
Dentro dos produtos que no nível do atacado 
mudaram seus preços médios drasticamente nos 
últimos dias estão milho, feijão preto e ovo; no 
entanto dos três produtos, existe suficiente 
abastecimento até o momento nos mercados para 
cobrir a demanda e não se registram perdas que 
afetem a disponibilidade. 
 
Todos os mercados nacionais estão sujeitos às 
restrições de horário. Algo que, no início, complicou 
principalmente os mercados atacadistas foi  o volume 
de fornecedores e compradores concentrados nas 
primeiras horas da manhã, já que o horário regular dos 
mercados atacadistas antes da crise sanitária 
ocasionada pela Covid-19 era das 2h às 18h (com 
abastecimento principalmente das 2h às 5h); no  
entanto, com o passar dos dias, os mesmos mercados 
e pessoas criaram mecanismos para se organizar de 
uma forma melhor, ainda que continuem com uma 
forte aglomeração de pessoas das 4h às 6h.  
 
Até o momento, o fluxo dos produtos agrícolas 
enviado dos mercados atacadistas aos países vizinhos, 
especialmente a América Central, continuou. Limitam 
o número de pessoas nos transportes, mas, ainda sim 
as entregas são realizadas. 
 

 
Peru: ante o cumprimento do estado de emergência 
ditado pelo Executivo e para evitar a propagação a 
Covid-19, o Ministério da Agricultura e Irrigação 
(Minagri) implementou nos Mercados Minagri da 
Chacra a la Olla, ações e medidas de segurança e 
inocuidade dos alimentos a fim de facilitar o 
abastecimento de alimentos de primeira necessidade 
para a população. 
  
Entre as medidas tomadas destacam-se o controle da 
capacidade máxima de pessoas nos mercados para 
evitar a aglomeração de vendedores.  
 
Além disso, o Minagri assume o frete, o 
acondicionamento e outros mecanismos que 
permitem, de maneira responsável, evitar o contato 
físico; para assim cumprir com as medidas dispostas 
pelo Governo e as práticas de inocuidade alimentar, 
tais como uso de luvas, máscaras, chapéus, entre 
outros.  
 
Esta iniciativa é uma alternativa aos mercados locais 
para a compra de alimentos da cesta básica familiar a 
preço real de mercado.  
 
Este esforço proove preços justos para as famílias e 
evita a especulação de preços. 

 
Estados Unidos: Futuros do milho caem no mínimo de três anos e meio  
Os futuros de milho nos Estados Unidos caíram a um mínimo de quase três anos e meio na quarta porque a 
produção semanal de etanol se despencou em um mínimo histórico, o que reflete uma fraca demanda pela 
colheita (mais de um terço da colheita de milho dos Estados Unidos são usadas para produzir biocombustível).  
Os futuros de soja e trigo também baixaram.  https://reut.rs/2K9XJ2X  

https://reut.rs/2K9XJ2X
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Produção 
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar, assim como informação sobre canais de impacto 
que se estejam visualizando nos países da América e nos produtos que se cultivam ou se colhem nesta época. 

 
Brasil: antecipa o pagamento do “Garantia-Safra” 
aos produtores  
 

A antecipação do pagamento do “Garantia-Safra” se 
realiza como medida para fazer frente à pandemia. 
O objetivo do benefício é contribuir com a 
segurança alimentar dos agricultores familiares que 
vivem nas zonas de risco de seca e inundação.  
 

Beneficiará a 120.267 unidades familiares de 149 
municípios em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe, os quais terão o pagamento total do 
benefício de colheita 2018/2019 disponível em abril 
de 2020.  https://bit.ly/2XCiqMR 

 
Argentina: Bolsa de Rosário corta estimativas das 
colheitas de soja e de milho 
 

A Bolsa de Comércio de Rosário cortou suas 
estimativas para as colheitas da soja 2019/20 da 
Argentina a 50,5 milhões de toneladas, e a da soja a 
49,8 milhões de toneladas, devido às condições 
climáticas adversas que afetaram os rendimentos no 
mês passado.  
 

Argentina é o principal exportador mundial de azeite e 
farinha de soja, e o terceiro de milho.  
https://reut.rs/2XEbNcG 

 
Estados Unidos: Covid-19 afeta setor de carne 
  
Smithfield Foods Inc (principal processador de carne 
de porco do mundo) fecha 2 plantas estadunidenses 
que processam bacon e presunto, depois de fechar 
um frigorífero de suínos devido um surto de 
coronavírus entre os funcionários.  
 
Por sua parte, a Tyson Foods Inc (TSN.N) estendeu 
esta semana o fechamento de um frigorífero de 
carne de porco devido a casos de coronavírus entre 
os empregados. Cargill Inc, JBS USA e National Beef 
Packing Co também fecharam suas plantas de 
carne.  
https://reut.rs/2wK9k5D 

 
Estados Unidos: governo comprará leite e carne para 
ajudar os produtores  
 

Segundo o Secretário Perdue, a medida pretende 
ajudar os produtores afetados pela Covid-19.  
 
Os produtos serão utilizados nos bancos de alimentos 
e também valorizaram para utilizá-los como ajuda 
humanitária internacional.  
 
A medida é parte da fase I do plano para reforçar a 
cadeia de abastecimento de alimentos do país.   
https://reut.rs/2XGSFuT     

 
Canadá: Cargill reduz produção de carne  
 

Cargill reduziu a produção em uma de suas maiores 
plantas no Canadá, depois que vários funcionários 
se infectaram de Covid-19.  
 
A planta abate 1.500 cabeças de gado por dia, no 
lugar de 4.500. https://reut.rs/2XKInd1 

 

  
México: revisam ações para garantir produção e 
abastecimento de proteína animal  
 

Os setores agrícola, pecuário e pesqueiro mantêm sua 
atividade produtiva e coordenam trabalhos para 
garantir o abastecimento de proteína animal aos 
centros de abastecimento e pontos de venda no país, 
assim como os processos de certificação sanitários 
para ampliar a exportação aos mercados 
internacionais.  https://bit.ly/3ct7V2B 

https://bit.ly/2XCiqMR
https://reut.rs/2XEbNcG
https://reut.rs/2wK9k5D
https://reut.rs/2XGSFuT
https://reut.rs/2XKInd1
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Jamaica: covid-19 acaba com um terço do mercado 
de ovos 
  
O mercado enfrenta um excesso de oferta de ovos, 
devido ao fechamento do setor hoteleiro em um 
país onde a demanda local é muito inferior à 
produção total. 
  
Segundo o presidente da Egg Industry Association, 
buscam ajudar os produtores de ovos que se estão 
sendo afetados e incentivar o consumo local. No 
entanto, salienta que, apesar das campanhas para 
promover o consumo interno, o consumo médio per 
capita na Jamaica é de um ovo por semana.  
 
A indústria pretende eliminar o imposto para fazê-
los mais acessíveis aos consumidores e obter apoio 
do Governo para o setor.  
https://bit.ly/3bh6EeP   

 

 
Uruguai: perdas nos cultivos pela seca pode alcançar 
US$45 milhões  
 
Segundo estimativas do Escritório de Programação e 
Política Agropecuária de MGAP, as perdas nos cultivos 
pela seca podem alcançar US$45 milhões, com um 
piso de US$27 milhões (pela diminuição nos 
rendimentos de soja, milho e sorgo).  
 

De acordo com o relatório, o déficit hídrico não foi 
uniforme no território, dado que a situação hídrica 
apresentou importantes diferenças entre as áreas.  
 
As regiões sul e leste do país foram as mais afetadas 
durante o desenvolvimento dos cultivos de sequeiro.  
https://bit.ly/2yoqPcg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3bh6EeP
https://bit.ly/2yoqPcg
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Comercialização 
*Medidas de caráter comercial que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que 
geralmente são exportados nesta época, reflexos na logística comercial e nas cadeias globais de 
abastecimento. 

 

Chile: crescem as exportações de nectarinas para a 
Ásia  
 

Segundo dados da ASOEX, o volume total de 
nectarinas exportadas na semana 15-2020 (01 de 
setembro de 2019 a 12 de abril de 2020) são de 
73.152 toneladas, com um crescimento de 9,47% 
referente a igual período da campanha anterior 
(2018-2019).   
 
Ásia é o mercado que apresenta o maior aumento 
com 33.831 toneladas e um aumento de 45,98%. 
China é o principal mercado das nectarinas do Chile, 
com a recepção de 30.241 toneladas, um crescimento 
de 50,73%.  
 
Como segundo destino das nectarinas chilenas está A 
América do Norte (EUA e Canadá).  
https://bit.ly/34ESBNs     
  
 

 
Costa Rica: exportações se mantêm apesar da 
pandemia  
 
Dados do Ministério do Comércio Exterior e da 
Câmara de Exportadores, o país mantém as vendas 
de bens de zona franca, café, banana e os envios para 
a América Central.   
 
O abacaxi tem sido um dos produtos mais 
impactados, devido aos cancelamentos de pedidos na 
Europa e nos Estados Unidos. Outros setores como 
produtos pesqueiros, melão, manga, melancia, raízes 
e tubérculos, e plantas, flores e folhagens têm visto 
sua exportação impactada de maneira imediata.  
 
Com relação à logística, tanto de transporte de carga, 
contêiners, portos, aeroportos e entidades estatais 
seguem operando.  
https://bit.ly/2z7KHAD 

 

 

El Salvador: chega ao país barco com 33 mil 
toneladas de milho do México  
 

O carregamento de milho branco funcionará como 
reserva estratégica de grãos básicos. Nos próximos 
dias, o país espera receber carregamentos de milho, 
feijão e arroz branco.  
 

Segundo autoridades do Governo, o carregamento 
não pretende competir com a produção local que 
abastece o mercado interno. https://bit.ly/3clfxnJ 
    

 
Estados Unidos: autorizam importação de cítricos da 
China  
 

Autoridades estadunidenses estão permitindo a 
importação de 5 tipos de cítricos frescos produzidos 
comercialmente da China, no contexto do acordo 
comercial da Fase Um.  
 
A importação de cítricos se dá sob o System 
Approach. https://bit.ly/2VbZJhc   

 

 
Argentina e Brasil: avança o diálogo para solucionar 
a calha do Rio Paraná  
 

Os dois países dialogam para encontrar uma solução 
para a histórica baixa do Rio Paraná, o qual, complica 
o funcionamento dos portos exportadores localizados 
no Gran Rosario e impacta na logística  

 
Filipinas: exportações de banana podem cair 40% 
devido à Covid-19  
 

Segundo à Associação de produtores e exportadores 
das Filipinas, o segundo exportador mundial de 
banana (só superado pelo Equador), os envios ao 

https://bit.ly/34ESBNs
https://bit.ly/2z7KHAD
https://bit.ly/3clfxnJ
https://bit.ly/2VbZJhc
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de exportação em meio da colheita de grãos.  
 
O Ministério de Relações Exteriores da Argentina 
solicitou ao Brasil que permita a passagem da água 
através das represas hidroelétricas.  
https://bit.ly/2ymT2zQ 

 

estrangeiro podem cair 40% devido às restrições de 
mobilidade estabelecidas pela pandemia.   
 
As Filipinas representam aproximadamente 20% das 
exportações mundiais em 2019, e aproximadamente 
90% do volume total das exportações na Ásia, com 
seus dois principais mercados, China e Japão.  
https://bit.ly/3bbvHjg 

 
  

Ucrânia: país está pronto para proibir exportações 
de trigo se for necessário  
 

Segundo reportagem da Agência Reuters em 
entrevista com o Vice-ministro da Economia da 
Ucrânia, o país está pronto para proibir as 
exportações de trigo se as vendas excederem os 
limites acordados com os comerciantes (2 milhões de 
toneladas adicionais disponíveis para a exportação 
durante o resto desta temporada). 
   
A colheita de trigo da Ucrânia supera o consumo 
interno, mas, no mês passado, os padeiros e moleiros 
ucranianos pediram ao governo que limite as 
exportações de grãos para manter os preços do pão.  
 

Outros países como Rússia e Cazaquistão acordaram 
também limitar a exportação de trigo e farinha.  
https://reut.rs/3aes9vh   

   

 
China: Dados da Câmara de Comércio da China 
colocam o Chile como principal provedor de frutas  
 
Segundo a Câmara de Comércio da China, as 
importações de fruta durante o primeiro bimestre de 
2020 têm como origem o Chile. Seguido deste se 
encontram Tailândia, Vietnã, Filipinas, Peru, Equador, 
Austrália, Taiwan, Indonésia e Itália.  
 
As exportações totais de fruta ao país asiático 
durante estes dois primeiros meses do ano 
totalizaram 0.53 milhões de toneladas e 760 milhões 
de dólares, o que representa aumentos ano a ano de 
1% e 8%, respectivamente. https://bit.ly/2VCMyVJ   

 

 
OMC: Notificações sobre medidas do comércio em tempos de pandemia  
Vários países notificaram medidas comerciais temporárias ante a pandemia na OMC, a maioria relacionada 
aos produtos médicos. A continuação as medidas relacionadas com produtos agroalimentares notificadas na 
última semana (14 de abril a 16 de abril):  
 

 África do Sul: Mudanças temporárias nos requisitos de certificação dos animais vivos e nos produtos 
e subprodutos de origem animal.  
 Equador: Certificados fitossanitários eletrônicos para facilitar o comércio, em relação aos problemas 
causados pela pandemia de Covid-19.  
 Indonésia: Suspensão temporária da norma para o açúcar branco cristalizado para garantir a 
disponibilidade de açúcar para as necessidades públicas.   
 Indonésia: exclusão temporária da adição de substâncias fortificadas (Fe, Zn, Vitamina B1, Vitamina 
B2 e Ácido Fólico) à farinha de trigo.  
 Indonésia: exclusão temporária do conteúdo de vitamina A e/ou pró-vitamina A do azeite de cozinha 
de palma. https://bit.ly/3dOh5YJ   
 

 

https://bit.ly/2ymT2zQ
https://bit.ly/3bbvHjg
https://reut.rs/3aes9vh
https://bit.ly/2VCMyVJ
https://bit.ly/3dOh5YJ
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Abastecimento 
*Medidas que os Ministérios da Agricultura de diferentes países estão tomando no tema da segurança 
alimentar.  

 

Honduras declarou prioridade nacional o apoio ao 
setor produtor de alimentos e à agroindústria 

O governo de Honduras, através de um decreto 
executivo, declarou prioridade nacional o apoio ao 
setor produtor de alimentos e à agroindústria 
alimentar. 

A medida, de caráter histórico, busca responder aos 
desafios que a crise da Covid-19 apresenta, pelo que 
dispõe através do decreto 030-2020 importantes 
medidas na proteção da soberania e da segurança 
alimentar dos habitantes do país centro-americano.  
https://bit.ly/2Vf1AC7  

No Brasil, as medidas do governo apoiam a 
agricultura familiar, mas são insuficientes ante a 
pandemia 

A Contraf Brasil negocia com o Governo Federal 
medidas que sejam úteis para a agricultura familiar, 
que atualmente representa 77% dos estabelecimentos 
agrícolas do país.  
 
Para Contraf Brasil, além de o Governo não atuar 
dentro de um prazo ideal considerando a situação de 
calamidade pública, as medidas também não 
fornecem as condiciones essenciais para resolver a 
produção de alimentos, a eliminação e a 
comercialização dos agricultores. 

https://bit.ly/34ErBxA    

 

 
Em um contexto dominado pela incerteza, a soja 
mostra chances de alta na Argentina  

Em um contexto complexo, marcado por uma 
pandemia global e uma guerra de preços no mercado 
petroleiro, os preços dos grãos se debatem entre 
ofertas ainda não concretas, restrições comerciais e 
uma demanda global menor.  
 
O parágrafo, extraído textualmente do último 
reatório de mercados agrícolas da Bolsa de Cereais de 
Córdoba, reflete de maneira sintética o que está 
acontecendo em nível mundial: a grande incerteza 
que domina sobre quando terminará a crise do 
coronavírus e que sequelas ela deixará, 
inevitavelmente afeta também as projeções sobre os 
grãos. https://bit.ly/2K9NpYv  

 

Organizações e empresas lançam plataforma para 
doar de alimentos no México  
 
Organizações sociais e empresas mexicanas lançaram 
a plataforma Agrega, que contribuirá com a segurança 
alimentar das famílias vulneráveis a contrair a Covid-
19. 
 
A primeira fase contempla a doação e consiste em 
criar um carrinho virtual em que se encher de comida 
real, a qual se distribuirá em cestas e sacos às famílias 
para que tenham alimentos com todos os requisitos 
nutricionais necessários durante duas semanas. 
https://bit.ly/2XGuBs3 
 

Covid-19: Coronavírus ensinou que o país deve plantar o que se come  
Pessoas produtoras, camponesas e especialistas em agroindústria concordam que este é o momento de voltar 
os olhos para terra para garantir comida. https://bit.ly/3csxQHp  

 

https://bit.ly/34ErBxA
http://bccba.com.ar/images_db/noticias_archivos/4501-Descargar%20Informe.pdf#viewer.action=download
http://bccba.com.ar/images_db/noticias_archivos/4501-Descargar%20Informe.pdf#viewer.action=download
http://bccba.com.ar/images_db/noticias_archivos/4501-Descargar%20Informe.pdf#viewer.action=download
https://bit.ly/2K9NpYv
https://bit.ly/2XGuBs3
https://rurales.elpais.com.uy/block2/intendentes-rebajan-la-contribucion-rural-un-18-por-un-ano
https://bit.ly/3csxQHp

