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1.626.552 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 nas 

Américas 
 

Países 
 

Maior quantidade de 
casos na Américas: 
 
USA (1.250.805) 

BRA (127.655)  

CAN (66.087) 

PER (58.526) 

ECU (30.298) 
 Covid-19 no mundo  

**Esse monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica, criado pelo IICA para o analise e a prospecção do impacto da 

crise sanitária global, na segurança alimentar nas Américas. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados; 07 de maio 2020 (14:00 am CST). 

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

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

Do Blog do IICA, o mais recente:  

 

Reflexões sobre a agricultura familiar no contexto da Covid-19 

 
A pandemia da Covid-19 representa uma oportunidade para "acelerar a mudança" na agricultura 
familiar. Surgiram muitas inovações econômicas, tecnológicas e sociais em torno da organização 
produtiva, os serviços de apoio e o mercado. 
 
As barreiras comerciais que afetam aos pequenos agricultores, colocam em risco a produção 
agroecológica ou limpa e o bem-estar de um importante setor social. Os produtores poderiam aumentar 
o uso de agroquímicos devido ao desespero de alcançar rendimentos maiores. 
 
Conheça as mudanças detectadas, as tendências na demanda, a oferta de alimentos e as tecnologias, 

bem como as oportunidades e desafios detectados para a agricultura familiar. 

Todos os detalhes no texto de Gastón López, consultor internacional, especialista em cadeias de valor, 
incidência política, métodos participativos e promoção de plataformas de desenvolvimento para inovação 
rural e agronegócio; Daniel Rodríguez, M.A. em desenvolvimento agrícola e rural do Institute of Social 
Studies (ISS) e do International Agricultural Center (IAC), Wageningen – Holanda; e María Fernández, PhD 
em Agricultura e M.A em Desenvolvimento Rural pela Universidade de Redding, Inglaterra. 
https://bit.ly/3b8ayWo 

 
Quais são os temas e instrumentos de política mais utilizados pelos países 
diante da pandemia? 

Os instrumentos mais utilizados pelos países estão relacionados a: 

 
1. Moratórias, seja para pagamento de dívidas, serviços como eletricidade e água, cargas sociais, 
impostos e tarifas. 
2) Medidas de facilitação do comércio, incluindo aquelas que facilitam as importações. 
3) Medidas fitozoossanitárias. 
 
Outras de referem a controles de preço, certificações e restrições às importações    
 
Todos os detalhes no texto de Joaquín Arias, especialista técnico internacional do Centro de Análise 
Estratégico para Agricultura (CAESPA) do IICA; Daniel Rodriguez Sáenz, gerente do Programa de 
Comércio e Integração do IICA; Nadia Monge, técnica nacional do mesmo programa, e Eugenia Salazar, 
técnica nacional do Centro de Análise Estratégico para Agricultura (CAESPA). https://bit.ly/3bckMFj 
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Temas de relevância do setor agroalimentar 

Produção 
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar, bem como informações sobre os canais de 
impacto visualizados nos países da América e seus efeitos (produtos que são cultivados ou colhidos em esta 
época). 

 

 
Brasil: pandemia reduzirá em 10% a venda de 
maquinário agrícola  
 

Segundo estimativas da Câmara de Maquinário e 
Implementos Agrícolas, a pandemia reduzirá a 
venda de maquinário agrícola em 10% durante 
2020. 
 
Para a câmara, os meses de abril a junho serão os 
que apresentam maior queda nas vendas e superará 
o crescimento de 6,4% que registraram no primeiro 
trimestre. 
 
Os maiores problemas estão ocorrendo nas 
plantações de açúcar e algodão. 
https://glo.bo/2WcdrkB 
 

 
Brasil: crescerá a produção de açúcar 18,5% em 2020-
21 
 
As estimativas são para uma produção de 35,3 milhões 
de toneladas de açúcar, porque as usinas destinarão 
mais cana à produção de açúcar e menos à produção 
de biocombustíveis. 
 
 

A produção de etanol foi estimada em 32.000 milhões 
de litros, ou seja, 10,3% a menos. 
https://reut.rs/2L5cYdH 
 

 
Colômbia: produção cumulativa de café cai 28% 
interanual em abril 
 
Segundo a Federação Nacional dos Cafeicultores, 
durante o mês de abril houve queda de 28% na 
produção de café em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, devido à menor colheita pelas restrições 
de mobilidade devido à pandemia. Entre janeiro e 
abril, a produção colombiana de café registrou uma 
queda acumulada de 17%. 
 
Pela sua parte, as exportações de café caíram 32% 
em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior. 
Cerca de 500.000 famílias dependem dessa 
atividade. A Colômbia espera uma colheita de 14 
milhões de sacas até 2020. https://bit.ly/3fr6Vy5 
 
 

 
El Salvador: produtores solicitam que a entrega de 
pacotes agrícolas seja durante este mês de maio 
 
Diante o anúncio do governo de suspender a entrega 
de pacotes agrícolas até 22 de maio devido a 
restrições à circulação de pessoas fora dos municípios, 
os produtores agrícolas temem que as medidas sejam 
prolongadas e solicitam que a entrega de insumos são 
dados em maio para garantir o plantio em 2020-21. 

https://bit.ly/2yBMyhc 
 

https://glo.bo/2WcdrkB
https://reut.rs/2L5cYdH
https://bit.ly/3fr6Vy5
https://bit.ly/2yBMyhc


4 
  

 
El Salvador: crise do café pode deixar 15.000 
pessoas desempregadas 

Segundo a Associação Cafeeira de El Salvador, o 
setor enfrenta uma queda de 26,17% na safra 2019-
20 e uma queda na demanda devido à pandemia. 

Com um declínio semelhante na próxima colheita, 
eles estimam que 15.000 empregos serão perdidos. 

Diante desta situação, o setor pede que o governo 
seja incluído no pacote de US $ 1 bilhão aprovado 
para o setor produtivo. 

https://bit.ly/3drcevS 
 
 

 
República Dominicana: queda na demanda de 
abacaxi afeta mais de 1.000 produtores 
 

Pequenos e médios produtores e exportadores de 
abacaxi solicitam ajuda do governo na compra de 
15.000 toneladas de abacaxi por um período de três 
meses e um subsídio de três pesos por libra para os 
processadores que compram frutas de produtores 
locais. 

A produção semanal de cerca de 400.000 unidades de 
abacaxi foi afetada pelo fechamento de hotéis, 
restaurantes e pelo fechamento parcial de mercados. 

Além disso, os processadores de frutas diminuíram os 
pedidos. https://bit.ly/3dnVWUk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3drcevS
https://bit.ly/3dnVWUk
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Comercialização  
*Medidas comerciais que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que normalmente são 
exportados nessa época, impacto na logística comercial e nas cadeias de suprimentos globais. 

 
Argentina: cresceram as exportações de peras e 
maçãs para a Rússia 
 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Pesca, durante o primeiro trimestre os envios de 
peras para a Rússia aumentaram 30%, enquanto os 
de maçãs 22%, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 
 
Os frutos argentinos se beneficiaram de uma redução 
de impostos de 25% concedida pela União Econômica 
da Eurásia (UEE), que inclui as repúblicas da Armênia, 
Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia. 
https://bit.ly/2yBAht8 
 

 

Peru: ADEX relata que o coronavírus gerou perdas 
de até 63.000 empregos relacionados à exportação 

Conforme relatado pela Associação de Exportadores, 
durante o primeiro trimestre foram perdidos 635.847 
empregos, ou seja, uma queda de 9,1% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

 O estoque do setor primário foi de 192.175 
empregos (-19,6%) e o de não tradicionais 443.672 (-
3,7%). Todos os subsetores reduziram o número de 
empregos, com exceção do agronegócio, que 
mantém um estoque de 313.142 empregos. 

A pesca não tradicional teve um estoque de 30.586 
empregos e se tornou o subsetor que mais perdeu 
empregos (-36,9%). Na quinta posição, ficou a 
agricultura tradicional, que passou de ajudar a criar 
43.831 empregos em março do ano passado para 
29.508 (-327%) no mesmo período de 2020. 
https://bit.ly/35GhNDI 

 
 

 
Canadá: recuperação das exportações de produtos 
agrícolas, mas comércio de bens cai em março 

Durante o mês de março, houve uma recuperação de 
12% das exportações de produtos agroalimentares, 
principalmente de outros produtos agrícolas, trigo e 
canola. 

Pela sua parte, o comércio internacional de 
mercadorias no Canadá caiu consideravelmente 
durante o mês de março, apesar do fato de as 
fronteiras permanecerem abertas para o comércio. 
As exportações caíram 4,7%, enquanto as 
importações diminuíram 3,5%. Se os números forem 
expressos em dólares, as exportações caíram 9,2%, 
enquanto as importações caíram 8,1%. 
https://bit.ly/3fzPg7J 

 
Costa Rica: MAG garante importação de feijão da 
Nicarágua 
 

O Ministério da Agricultura da Costa Rica (MAG) 
confirmou um acordo com o governo da Nicarágua 
para importar feijão nos próximos meses (não há 
dados sobre o valor acordado), garantindo assim o 
suprimento no país. A Costa Rica produz 20% do 
consumo total de feijão. 

Em relação ao arroz, o MAG informou que foi 
decretada a importação de mais de 50 mil toneladas. 
No país é cultivado, 35% do arroz consumido em todo 
ou país. https://bit.ly/2L9IhnQ 
 

https://bit.ly/2yBAht8
https://bit.ly/35GhNDI
https://bit.ly/2L9IhnQ
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América Central: transportadores alertam 
dificuldades com os tempos de mobilização 

A Costa Rica estabeleceu períodos de 72 horas para a 
entrada de transportadoras, medidas similares 
aplicadas por outros países como Panamá e El 
Salvador, motivo pelo qual as associações de 
transportadores alertam que os motoristas afirmam 
que não podem carregar, descarregar e executar 
procedimentos de exportação para retornar com a 
mercadoria nova em apenas três dias (eles precisam 
de no mínimo 10 dias). Além disso, na Costa Rica 
desde 5 de maio, estão sendo realizados testes da 
covid-19 em motoristas de transporte pesado. Vários 
caminhões estão presos nas fronteiras da Costa Rica 
e Panamá como medida de pressão, o que pode 
afetar a cadeia de suprimentos da América Central. 
https://bit.ly/2WcFQXV 

 
República Dominicana: aumento de 28,5% nas 
importações de leite entre janeiro e março 

Segundo dados da Direção Geral de Alfândega, nos 
três primeiros meses de 2020, as importações de 
leite cresceram 28,5%, em comparação com o 
mesmo período de 2019, passando de US $ 38,36 
milhões para US $ 49,30 milhões. As importações de 
laticínios em geral cresceram 25,34% no primeiro 
trimestre, em comparação com o mesmo período do 
ano anterior. No entanto, a Associação de Produtores 
de Leite está pedindo ao governo que priorize a 
produção local, devido ao fechamento que 
enfrentam em mercados como hotéis e restaurantes. 

https://bit.ly/3drdVsY 
 

 

Mundo: China aumenta suas importações agrícolas 
em 12% durante o mês de março 
 
As importações agrícolas anuais da China 
aumentaram 12,2% em março anterior em relação a 
março de 2019. Desde a América Latina e o Caribe, 
elas apenas caíram 0,1%, para uma participação de 
mercado de 32,4% (mas em relação a dezembro de 
2019, a ALC aumentou suas exportações 1,5%). Com 
exceção do MERCOSUL, as exportações para a China 
da América Central, a Região Andina e o T-MEC 
(anteriormente NAFTA) aumentaram 
significativamente. https://bit.ly/2WBUHdj  
 

 

Mundo: Arábia Saudita aloca US $ 533 milhões para 
importações agrícolas 

O fundo foi destinado à compra de produtos agrícolas 
para garantir o suprimento de alimentos durante a 
pandemia. 

Na primeira fase, focará em produtos como arroz, 
açúcar, soja e milho amarelo. E outros produtos serão 
adicionados de acordo com as necessidades do 
mercado. https://reut.rs/35FeqwP  

 

Medidas comerciais em tempos de pandemia (OMC e ITC) 

A seguir, estão as medidas comerciais relacionadas aos produtos agroalimentares notificadas na última 
semana (5 a 7 de maio): 

• Emirados Árabes Unidos: Ações tomadas pelos Emirados Árabes Unidos em relação a envios de animais, 
produtos agrícolas e alimentos em resposta à pandemia (SPS). 

• Equador: medidas a serem implementadas nos processos de certificação (SPS). 

OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ 

ITC: https://bit.ly/2YdwEnB 

https://bit.ly/2WcFQXV
https://bit.ly/3drdVsY
https://bit.ly/2WBUHdj
https://reut.rs/35FeqwP
https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimento 
* Medidas sendo tomadas em diferentes países com relação à questão da segurança alimentar. 

 
As mulheres rurais tomaram a palavra para expor  
sobre os desafios que vivem diante do Covid-19  
  
 
As vozes das mulheres rurais ligadas à produção e 
comercialização de alimentos nas Américas se 
reunirão no ciclo de fóruns virtuais "Mulheres rurais 
e equidade diante da pandemia de Covid-19", na qual 
serão debatidos os desafios e necessidades que a 
pandemia atual lhes impõe. 

Os fóruns, organizados pelo Instituto Interamericano 
de Cooperação Agrícola (IICA), visam expor como as 
mulheres rurais enfrentam os diferentes efeitos da 
covid-19 e outra faceta das implicações da crise 
sanitária. https://bit.ly/3cgXmjw 
 
Apoio unânime às estratégias do IICA para enfrentar 
os desafios da pandemia 
A Comissão Consultiva Especial para Assuntos de 
Gestão (CCEAG), um mecanismo consultivo especial 
para a Diretoria Geral do Instituto Interamericano de 
Cooperação em Agricultura (IICA), expressou seu 
apoio às estratégias da organização hemisférica para 
enfrentar os desafios da pandemia, que Eles incluem 
o fortalecimento de suas ações técnicas para apoiar 
os países membros e medidas de austeridade e 
flexibilidade. https://bit.ly/2L9RtbL 

 
Aumenta demanda por produtos frescos e 
congelados  

No Chile, se registra um aumento na demanda por 
produtos frescos nos varejistas norte-americanos. As 
vendas de produtos congelados e estáveis 
permanecem muito altas, com um aumento de 
57,6% e 46,3% a mais, respectivamente. 
https://bit.ly/2WzX8NN 
 

 
O setor comercial de El Salvador pede que a indústria 
de alimentos seja autorizada a trabalhar 

A Associação Nacional de Empresas Privadas (ANEP) 
solicita que toda a cadeia relacionada a alimentos e 
bebidas seja autorizada a trabalhar. Os deputados 
aprovaram um regulamento para regulamentar as 
quarentenas, os isolamentos e os mecanismos de 
vigilância nos casos suspeitos de Covid-19. 
Basicamente, com os novos regulamentos se está 
elevando a categoria do Decreto Executivo Nº 21, 
documento que regula aspectos relacionados à gestão 
da pandemia. https://bit.ly/3fto1vc 
 
O México pretende criar um programa para um 
sistema agroalimentar justo, saudável e sustentável 

O México trabalha com o objetivo de criar um 
programa especial para um sistema agroalimentar 
justo, saudável e sustentável, que já foi aprovado pelo 
Ministério da Fazenda. No projeto trabalham as 
secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Bem-Estar de trabalho e Bem-
Estar Social, Economia, Educação Pública, assim como 
o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e o 
Instituto Nacional indígena. https://bit.ly/2YEVFs9 

Destaque do papel do agronegócio para emergir da 
pandemia 
 

A Associação Argentina de Sementes (ASA) enfatizou a 
importância da agricultura em seu compromisso de 
produzir alimentos. De acordo com os dados 
compartilhados pelos expositores da Bolsa de Cereais 
de Buenos Aires, a Argentina pode atingir uma 
produção recorde de 24,75 milhões de toneladas 
durante a campanha fina, o que deixaria um aumento 
de 25% na coleção, atingindo 1.200 milhões de 
dólares no nível do país. https://bit.ly/2SJjgUP 

 

https://bit.ly/3cgXmjw
https://bit.ly/2L9RtbL
https://bit.ly/2WzX8NN
https://bit.ly/3fto1vc
https://bit.ly/2YEVFs9
https://bit.ly/2SJjgUP

