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Maior quantidade de 
casos nas Américas: 
 
USA (1.366.350) 

BRA (173.141)  

CAN (72.363) 

PER (72.059) 

EQU (36.327) 
 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 12 de maio de 2020 (14:00 am CST). 

Ediciones anteriores en: 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:   

Desafios e oportunidades da bioeconomia ante a Covid-19: primeira reunião de 
especialistas 

 
Para os especialistas, o impacto que terá a Covid-19 sobre a atividade agrícola nos países da região não 
será homogêneo. Dependerá das características de cada um deles e de seu sistema agroindustrial. Do 
mesmo modo, se prevê que os impactos variarão entre os elos das diferentes cadeias produtivas, sendo 
a produção de alimentos uma das atividades agroindústrias menos afetada. 
 
O impacto imediato do isolamento dos trabalhadores e das restrições de circulação se sentirá sobre o 
normal funcionamento de algumas cadeias agroindustriais e de seus canais de distribuição. O efeito 
será maior naquelas vinculadas aos produtos perecíveis (cadeias curtas), muito ligadas à agricultura 
familiar. Ao mesmo tempo, especulações nos mercados de alimentos impulsionaram as compras de 
pânico que, somadas à menor oferta, estão provocando o desabastecimento de alguns produtos 
essenciais. Se a esta situação se agrega o agravante da perda de renda familiar como consequência do 
cessar da atividade econômica, se aumenta o risco de que cresça a insegurança, a delinquência e 
os conflitos sociais em propriedades rurais e zonas rurais. 

  
Todos os detalhes esta semana no texto elaborado a partir das opiniões de um grupo de especialistas  
da América Latina convocados pelo IICA https://bit.ly/35UcYH0 

 
Impacto do coronavírus no setor agropecuário da Argentina  

As medidas sanitárias conseguiram achatar a curva de contágios e falecimentos. Os contágios ocorrem 
principalmente nas concentrações urbanas. As atividades agropecuárias foram pouco afetadas até 
momento. Se apontam poucos contágios nos estabelecimentos agrícolas, leiteiros, de gado e nas 
respectivas indústrias. As atividades sofreram distintos obstáculos derivados das complicações de 
circulação de caminhões e da aplicação de protocolos sanitários que devem ser cumpridos, atrasando 
as tarefas e aumentando os custos.  
 
O ajuste entre as decisões do governo nacional e das jurisdições locais também introduziu complicações, 
que vão sendo solucionadas aos poucos. No entanto, apesar das dificuldades, as atividades produtivas e 
comerciais conseguiram se manter. A colheita de soja e de milho estão em pleno vapor, espera-se 50 
milhões de toneladas para cada grão. O trigo deverá plantado nos próximos meses, e as expectativas são 
alentadoras. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires estima um aumento de 1,5% na área plantada.  
  
Todos os detalhes esta semana no texto de Edith Obschatko, Especialista em Políticas e 
Negociações Internacionais da Representação do IICA na Argentina. https://bit.ly/2LtntHT 

 

 

https://bit.ly/35UcYH0
https://bit.ly/35UcYH0
https://bit.ly/35UcYH0
https://bit.ly/2LtntHT
https://bit.ly/2LtntHT
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Temas de relevância do setor de agroalimentos  

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. 

 
Argentina: USDA baixa estimativa de colheita de 
soja a 51 milhões de toneladas 
  
USDA estima que a colheita de soja 2019-20 será de 
51 milhões de toneladas (1 milhão de toneladas a 
menos que a estimativa anterior), enquanto que a 
produção 2020-21 alcançará os 53.5 milhões de 
toneladas.  
 
Para o trigo, o USDA estima uma colheita 2020-21 
de 21 milhões de toneladas e para o milho de 50 
milhões de toneladas. https://reut.rs/3bsDl8m   

 

 
Brasil: Conab reduz previsão de colheita de soja  
 

Conab estima que a colheita de soja 2019-20 alcançará 
120,3 milhões de toneladas, no entanto, apesar da 
redução na estimativa, a produção de soja crescerá 
4.6% com relação ao ciclo anterior, apesar do impacto 
negativo causado pela seca no Rio Grande do Sul.  
 
Por sua parte, as exportações manterão fortes, Conab 
estima vendas entre 75 e 77 milhões de toneladas. 
Brasil é o principal exportador mundial de 
soja.  https://reut.rs/2AeGZph 

  

 
Chile: estimam diminuição de 6% na produção 
frutícola resultado da seca  
 

Segundo estudo da Sociedade Nacional de 
Agricultores, estima-se que para a temporada 2019-
2020, a produção frutícola será 6% em comparação 
ao projetado no início da campanha, isto representa 
66 mil toneladas a menos de fruta. A baixa é um 
efeito que atribuem à seca que afeta al país. O 
estudo destaca que outro fator que afeta o 
crescimento é o menor nível de investimento em 
infraestrutura.  
 
Os cultivos mais afetados serão as ciruelas e os 
mirtilos.  https://bit.ly/2Wr6GLX 

 
Colômbia: governo entregará 4.000 títulos de terra 
para camponeses 
 

A partir de esta semana, o governo começou a entrega 
de 4061 títulos de terra nos 17 departamentos 
(estados) do país.   
 
92% do total destes títulos correspondem a processos 
de formalização da pequena propriedade privada 
rural, 6% à adjudicação de vagas em zonas focadas e 
2% a prédios formalizados a famílias que decidiram 
erradicar voluntariamente os cultivos de uso ilícito, e 
somaram-se à estratégia do Governo Nacional 
“Formalizar para substituir”.   
https://bit.ly/2yQjD9d 
  

 
Equador: se reativam paulatinamente setores 
como pesca e agricultura  
 

O governo informa a reativação de setores como a 
pesca e a agricultura em diversas províncias do país 
para protocolos sanitários estabelecidos pelo 
Comitê de Operações de Emergências.   
 

 
Panamá: produtores de arroz exigem pagamento de 
subsídio  
 

Os produtores pedem ao Governo cancelar $20 
milhões de um subsídio aos consumidores, que 
representa $7.5 por cada quintal de arroz de primeira 
que se vende no mercado nacional.   
 

https://reut.rs/3bsDl8m
https://reut.rs/2AeGZph
https://bit.ly/2Wr6GLX
https://bit.ly/2yQjD9d
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Se impulsionam projetos de entrega de produtos 
agropecuários em domicilio. Parcialmente, estão 
reabrindo o Porto Pesqueiro Artesanal de Santa 
Rosa, de onde sai a maior parte do pescado que se 
comercializa para venda local como exportação, 
para poder controlar as medidas de 
segurança.  https://bit.ly/2WrvIdT 

  

Segundo produtores, o dinheiro devido desde o ano 
passado é necessário para o pagamento de créditos. 
https://bit.ly/2AnRJlr   
  
 
 

 

Comercialização 
*Medidas de caráter comercial que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que 
geralmente são exportados nesta época, reflexo na logística comercial e nas cadeias globais de 
abastecimento. 

 
Argentina: colapso no canal complica exportações 
do Paraná  
 

A histórica diminuição nos níveis de água do rio 
Paraná se soma ao colapso de uma parede do canal, a 
qual, complica o movimento de produtos 
agroindustriais desde as docas de Rosário e os 
terminais de San Martín, dos quais saem a maior 
parte das exportações agrícolas e agroindustriais do 
país.  https://bit.ly/2SZPsmT   

  

 

Argentina: aumentam 14% exportações de frutas 
durante o primeiro quadrimestre  
 

As exportações de frutas frescas totalizaram 278.099 
toneladas, 13.9% mais com respeito ao mesmo 
período do ano passado.  
 
Entre janeiro e abril de 2020 foram exportadas 
182.609 toneladas de peras, um crescimento de 
8.5%. As vendas de maçã aumentaram 31.6% até 
alcançar 38.111 toneladas. Ainda assim, a certificação 
de exportação de 30.082 toneladas de limão 
representa uma melhora de 64.8%.  
https://bit.ly/2WNqOqQ   
  
 

 
El Salvador: governo importa 190 toneladas de leite 
em pó do México  
 

O carregamento se soma às 33.000 toneladas de 
milho importadas do México, as quais são parte do 
plano de segurança alimentar do governo no caso de 
escassez pela pandemia de Covid-19. Para os 
representantes de câmaras de produtores, estas 
medidas têm efeitos negativos sobre a produção 
local.  
 
O governo entregará nos próximos dias às prefeituras 
um milhão de pacotes de alimentos para famílias 
vulneráveis.  https://bit.ly/2zB3sMQ  

 
Honduras: reabrem operações aduaneiras na 
Aduana Integral El Florido   
 

A Administração Aduaneira de Honduras reabriu 
nesta terça a aduana El Florido, depois de estar 
inabilitada ao detectar-se um caso de COVID-19, pelo 
que se ativou um protocolo conjunto entre Honduras 
e Guatemala.  
 

Se manteve o horário de atenção normal e 
aumentaram as medidas de segurança para evitar 
contágios. https://bit.ly/2WIGNWQ   
    

https://bit.ly/2WrvIdT
https://bit.ly/2AnRJlr
https://bit.ly/2SZPsmT
https://bit.ly/2WNqOqQ
https://bit.ly/2zB3sMQ
https://bit.ly/2WIGNWQ
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Jamaica: exportadores de café buscam ajuda para 
mitigar efeitos da Covid-19  
 

A Associação de Exportadores de Café (JCEA) busca 
apoio do governo aos preços do café a taxa de $2 por 
libra ou $170 milhões, o qual permitiria a venda de 
café no mercado local, substituindo importações, 
ante a queda na demanda resultado da pandemia.  
 
Segundo JCEA, as vendas locais baixaram em 90% 
devido ao fechamento de hotéis e o declínio da 
atividade em restaurantes. Tampouco há novos 
pedidos para exportação.   
 
A maior parte das exportações de café da Jamaica se 
destinam ao mercado japonês, seguido por Estados 
Unidos.  https://bit.ly/2WOI5zQ   
  

 
México: crescem exportações agroalimentares em 
7.87% durante o primeiro trimestre  
 

Segundo informação da SADER, as exportações 
agroalimentares alcançaram os 10.390 milhões de 
dólares durante o primeiro trimestre d 2020 com 
relação ao mesmo período do ano anterior. As 
hortaliças são o grupo que lidera as vendas, com una 
participação de 27% do total de exportações 
agroalimentares.  
 
Por sua parte, as exportações de produtos 
agroindustriais reportaram um crescimento de 5.38% 
para fechar em 4.918 milhões de 
dólares.  https://bit.ly/2yHEQCp  
  

 

Paraguai: caem 18% as exportações até abril  
 
O informe do Banco Central do Paraguai sobre 
comércio exterior aponta que as exportações 
registraram uma queda de 18%, alcançando US$ 
3574.3 milhões até abril de 2020, enquanto que no 
ano passado as cifras estavam na ordem de US$ 
4.356,5 milhões.  
https://bit.ly/2Ws5sjN   
     

 

Mundo: China eximirá de taxas adicionais a 79 
produtos  dos Estados Unidos  
 

Na segunda ronda de isenções tarifárias emitidas pela 
China, o país anunciou uma nova lista que incluem 79 
produtos, entre eles, insumos minerais para alta 
tecnologia.  
 

A anulação destes encargos adicionais entrará em 
vigor em 19 de maio e permanecerão ativos por um 
ano. https://bit.ly/2y0JA5E  
  

Medidas do comércio em tempos de pandemia (OMC e ITC)  

 
À continuação, listamos as medidas comerciais relacionadas com produtos agroalimentares 
notificadas na última semana (7 de maio a 12 de maio):  
 

• Filipinas: Memorando da Oficina de Indústria Animal do Departamento de Agricultura verificação do 
Certificado Sanitário Internacional (HC)/ Certificado Veterinário Internacional (IVHC/IVC) durante o 
período de quarentena comunitária. O país aceitará a cópia eletrônica (SPS).  
 

OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ    
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB   

  

 

https://bit.ly/2WOI5zQ
https://bit.ly/2yHEQCp
https://bit.ly/2Ws5sjN
https://bit.ly/2y0JA5E
https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimento 
*Medidas que os Ministérios da Agricultura de diferentes países estão tomando no tema de segurança 
alimentar. 

 

 
IICA desenvolve plataforma virtual para a gestão  
de processos participativos no  agro  
 
El Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) desenvolveu uma plataforma 
virtual de uso livre que facilita o desenho, a 
execução e o seguimento de todo tipo de processos 
participativos, em especial aos vinculados com ações 
em favor da agricultura e da inclusão dos territórios 
rurais nas Américas. 

A ferramenta está disponível no 
site http://gestionparticipativa.pe.iica.int e permite 
de maneira simples, rápida e eficaz juntar múltiplos 
atores e assegurar a participação cidadã em 

processos de construção coletiva à distância. 
https://bit.ly/3fM1Qk3  

Desenvolverão banco de alimentos para entregar 
produtos frescos  
 
O Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) y el CATIE (Centro Agronômico 
Tropical de Pesquisa e Ensino), comenzaron a 
desarrollar, en forma conjunta, un banco de 
alimentos para reforzar la seguridad alimentaria de 
poblaciones vulnerables en Costa Rica. 

Os líderes de ambas instituições visitaram parcelas 
que nutrirão o banco de alimentos, nas quais se 
aplicam modelos de cultivos com altos níveis de 
produtividade. 

O projeto procura levar uma variada oferta de 
alimentos frescos, como mandioca, banana e outros, 
a comunidades de residentes nos distritos costa-
ricenses de Turrialba e Vázquez de Coronado, que 
sofreram economicamente devido à pandemia de 
Covid-19. https://bit.ly/3dA50FC 

 
Criam no Brasil feria virtual para apoiar a agricultores  

Brasil lançou recentemente a Feria Virtual de 
Agricultura Familiar (Fevaf), com o objetivo de facilitar 
o fluxo de produção e minimizar os impactos da nova 
pandemia de coronavírus e aproximar  empresários e 
consumidores de agricultura familiar. 
 
A feira está disponível em https://bit.ly/2XtLndL. A 
plataforma virtual foi desenhada e construída pelos 
departamentos Técnico (GET) e de Tecnologia da 
Informação (GTI) da Emater / RS-Ascar, em parceria 
com o Departamento de Agricultura do Estado, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). 
https://bit.ly/3csGYMS  

Marcas de alimentos, algumas esquecidas pelo 
público registram aumento em vendas nos EUA 
 
As vendas de Oreos, Sopa Campbell e Doritos 
aumentaram a medida que os consumidores 
confinados em seus lares  enchem suas dispensas. 
https://wapo.st/2Lmgd0B 
 

Um total de 130 mostras de café buscam converter-

se na melhor do país  
 
Cerca de 130 mostras de café competem para serem 
selecionadas como a melhor de El Salvador no 
concurso Taça de Excelência 2020, o programa 
internacional que ontem iniciou a etapa de pré-
seleção nacional dos catadores. 

Com a crise sanitária por COVID-19 se modificou a 
metodologia e se outorgaram prorrogamentos para as 
etapas. https://bit.ly/3csbkih 

 

http://gestionparticipativa.pe.iica.int/
https://bit.ly/3fM1Qk3
https://bit.ly/2XtLndL
https://bit.ly/3csGYMS

