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Covid-19 no mundo
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**Esse 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.
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Análises e cenários
No blog do IICA, o mais recente:
No Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) lançamos o ciclo de seminários na
Web “Pensando no mundo e na segurança alimentar da América Latina e do Caribe pós-Covid-19”. A
iniciativa busca antecipar possíveis soluções e políticas necessárias para contribuir com a segurança
alimentar, a reativação econômica e o comércio após a pandemia.
Teremos um total de 6 seminários na Web. A seguir, as exposições do sexto seminário: “O cenário pósCovid-19 sob a perspectiva dos países caribenhos”.

Exposição de James Flatcher, Ex-Ministro de Energia de Santa Lúcia
“A crise tem exposto quão frágeis são as nossas
agendas de desenvolvimento. Em 10 dos países
do Caribe, o turismo contribui com mais de 25%
ao PIB nacional e, nos Estados do Caribe Oriental,
a contribuição vai de 30% até mais de 80%. O
turismo é o setor mais atingido e será um dos
mais lentos para se recuperar, com isso, temos
um impacto nas receitas dos governos, no
emprego e nas famílias”.

Convidamos você a compartilhar seus comentários, consultas e dúvidas em nosso #BlogIICA, exposição
completa: https://bit.ly/2MlprdR

Exposição de Chelston Brathwaite, Diretor Geral Emérito do IICA e exEmbaixador de Barbados na China

“Na China, aprendi que a palavra crise tem dois
componentes, o perigo e a oportunidade.
Nesta situação de coronavírus, já estamos na
zona de perigo, então devemos buscar, agora,
as oportunidades, que é o que poderá surgir
depois”.
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Convidamos você a compartilhar seus comentários, perguntas e dúvidas em nosso #BlogIICA, exposição
completa: https://bit.ly/3crg3A4

Temas de relevância do setor de agroalimentos
Produção
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar e informações sobre canais de impactos
visualizados nos países da América e seus efeitos (produtos cultivados ou colhidos nesta época).
Argentina: Setor agrícola critica nova normativa do
Banco Central

Brasil: agricultura cresce 1,9% no primeiro trimestre
em relação ao mesmo período de 2019

A nova normativa do Banco Central que estabelece
condições para o acesso ao mercado único e livre de
câmbio foi criticada por associações do setor
agropecuário que consideram que a medida gera
um tipo de obstáculo às importações de insumos
para a atividade agropecuária.

Segundo dados de IBGE, o setor agrícola foi o único
que cresceu no primeiro trimestre. Com relação ao
último trimestre de 2019, o setor cresceu 0,6%. O
crescimento é explicado pelo aumento de cultivos
como a soja.

As associações estão à espera de mais detalhes
sobre a normativa e se o Banco Central emitirá
alguma norma sobre taxa de câmbio com que se
pagariam as importações de fertilizantes.
https://bit.ly/2MkeWaZ y https://bit.ly/2U5YS0N

No nível geral, o PIB do país caiu 1,5% no primeiro
trimestre, em comparação com o quarto trimestre do
ano passado. Apesar da pandemia, espera-se que o
PIB do setor agrícola cresça 2,5% em 2020.
https://bit.ly/2AvIek8

Colômbia: novas medidas para crédito
agropecuário

El Salvador: setor de hortaliças é o mais afetado pelo
passo da depressão tropical Amanda

O Ministério da Agricultura e o Banco Agrário
realizaram uma série de mudanças na linha de
crédito para financiar agricultores lançada em
março anterior.

Segundo La Prensa Gráfica, as plantações de hortaliças
estão 30% concluídas. Nessa época, planta-se tomate,
pimenta, pepino, chuchu, abóbora, pipián, espinafre,
amora e coentro. E, desde antes do impacto das
chuvas, o setor requeria capital para a compra de
insumos e investimento em infraestrutura.

Entre as mudanças está a abertura de crédito para
jovens agricultores sem histórico creditício, um
convênio com associações para aproximar os
produtores, além de terem sido habilitados 600
pontos para recepção de pedidos em lugares onde o
banco não tem escritórios.

A depressão tropical se soma ao impacto da pandemia
e aos efeitos das restrições à mobilização para o setor
de hortaliças.
https://bit.ly/2U6cLvX

https://bit.ly/3eIovwn
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Peru: plano de reativação do setor agrícola
contempla investimento de S/2500 milhões
Segundo o plano apresentado pelo Minagri, as
ações durante e depois da emergência por
coronavírus incluem injeções de capital para os
agricultores, continuidade das obras de
infraestrutura hidráulica, fundo de atendimento de
emergência por desastres naturais, atenção a
pequenos produtores da agricultura familiar, entre
outros. https://bit.ly/2XSX0JU

Uruguai: plantio de trigo será semelhante ao de 2019
Com 60% de progresso no plantio de trigo, estimam
uma área semeada de 210 mil a 230 mil hectares,
semelhante à de 2019. O avanço se beneficia de um
bom clima para o cultivo de trigo.
A estimativa do MGAP prevê um plantio global de 480
mil hectares, esperam superar os 220 mil hectares de
trigo esse ano.
https://bit.ly/2MpQVPy
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Comercialização
*Medidas de natureza comercial que estão sendo adotadas pelos países, detalhes do impacto nos produtos
normalmente exportados neste período, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.
Brasil: superávit comercial em maio alcançou US$4,5
bilhões
O superávit registrado em maio de 2020 é o resultado
mais baixo para o mês de maio desde 2015. Com
relação ao volume exportado, as exportações
cresceram 5,6% em relação a maio 2019. Esse
desempenho foi determinado pelo aumento de
36,1% no volume de exportações do setor agrícola.

Chile exporta 74 toneladas de limões para a China
Recentemente a China aprovou a exportação de
cítricos chilenos, tendo início o envio de 74 toneladas
de limões ao mercado asiático. Em conformidade
com o presidente do Comitê de Cítricos do Chile, este
ano, esperam exportar 10% do volume total para a
China.

Em termos de valores, as exportações caíram
4,2%. https://bit.ly/2XqLE0p e
https://bit.ly/2z0G7Va

Na temporada 2018-2019, o Chile exportou mais de
335 mil toneladas de cítricos, sendo os Estados
Unidos o principal destino.
https://bit.ly/3eKhYl0

América Central: reabrem operações de fronteira
entre Nicarágua e Costa Rica

Colômbia: exportações caem 52,3% em abril em
relação ao mesmo mês do ano anterior

Depois de duas semanas de fechamento, é aberta a
fronteira norte da Costa Rica que permite o trânsito
de mercadorias pela Nicarágua, depois de um acordo
entre os representantes dos países centroamericanos, os quais voltarão a se reunir em 5 de
junho para avaliar as medidas.

A queda nas exportações no mês de abril se explica
por uma diminuição de 70,1% nas vendas de
combustíveis e demais produtos da indústria
extrativista.

Entre os acordos, Costa Rica não aplicará testes de
COVID-19 aos transportadores estrangeiros, a menos
que eles apresentem sintomas, já os transportadores
costarriquenhos e residentes serão avaliados. Além
disso, a Costa Rica aceitou os cinco dias de
permanência para os transportadores no país.

Por sua vez, as exportações de produtos
agropecuários, alimentos e bebidas foram de
US$569,3 milhões, apresentando uma queda de 9,4%
em comparação a abril de 2019.
Esse comportamento se explica por menores vendas
de banana e café.
https://bit.ly/2XShjqF

https://bit.ly/3dyqjIo e https://bit.ly/3cyiwcg

Honduras: caem exportações de café em maio
No mês de maio, as exportações de café
apresentaram uma queda interanual de 21%,
chegando a 729 mil sacas de 60 quilos. Segundo o
Ihcafé, isso se deve à baixa na produção, afetada pela
seca e pelos baixos preços internacionais do café.

Uruguai: exportações caem 26,4% em maio
(inclusive exportações de zonas francas)
Segundo a União de Exportadores do Uruguai, nos
primeiros cinco meses do ano, o país registrou uma
queda de suas exportações de 13,94% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
5

Para a colheita 2019/2020, estima-se uma queda nas
exportações de 4,3% (volume).

Quando as zonas francas são levadas em
consideração no mesmo período, a queda alcança
18%.

https://reut.rs/2zUQt9u
A queda de maio se deve a menores vendas para a
China, países europeus, Brasil e Argentina.
https://bit.ly/2Mp7pYw e https://bit.ly/2XrYz2s

Gráfico da semana
Monitorando o comércio do setor agrícola durante a Covid-19: México - Exportações agroalimentares por
regiões e países destino do comércio (em março 2020).
O valor das exportações agroalimentares do México aumentou 14,3% de março de 2019 a março de
2020. Segundo destino e por regiões, as mesmas aumentaram 42,7% para a China, 16,5% para USMCA (antiga
NAFTA), 10% para a Parceria do Pacífico e 3,3% para a região andina. As exportações, em vez disso, caíram
74,7% para o MERCOSUL. É importante observar que os Estados Unidos é o destino principal das exportações,
com 78,4% de cota de mercado em 2019. Apenas 7% das exportações se destinam à América Latina e o Caribe,
das quais, 0,5% vão para o MERCOSUL.

Mais detalhes na publicação https://bit.ly/3gqwMGU, em #BlogIICA
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Abastecimento
*Medidas que estão sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países no âmbito da
segurança alimentar.
Urge fortalecer a agricultura do Caribe para produzir
mais alimentos, conectar-se com o turismo e reduzir
importações
Os efeitos da pandemia por covid-19 no turismo e no
comércio mundiais evidenciam que os países do
Caribe devem modificar seu atual modelo de
desenvolvimento econômico, altamente dependente
da chegada de turistas e das importações de
alimentos.
Chelston Brathwaite, Diretor Geral Emérito do IICA, e
James Fletcher, ex-Ministro de Energia de Santa
Lúcia, concordam que a pandemia tem exposto cinco
das principais vulnerabilidades do Caribe: os
impactos da mudança do clima (evidenciados por
secas e mais furacões), o nível de dívida dos países,
os altos índices de doenças crônicas não
transmissíveis (como diabetes, hipertensão e câncer),
a dependência no turismo e a insegurança alimentar.
https://bit.ly/2MopzcF
Projeto de coleta de água beneficiará 2.500 famílias
produtoras no corredor seco da Nicarágua
O Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) apoiará o Centro Agronômico
Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE) na
implementação de um projeto de coleta de água que
beneficiará 2.500 famílias produtoras do corredor
seco da Nicarágua.
O objetivo é gerar oportunidades de acesso e
inserção a mercados para os produtores que lhes
permitam melhorar suas receitas e níveis de vida.
https://bit.ly/3dsoigH

De que forma minha startup contribui para o setor
agrícola?
Frente a momentos de crise, o setor de agronegócios
está entre os serviços essenciais que não podem
parar, para continuar levando comida às mesas das
pessoas. Novas empresas de agronegócios no Brasil
contribuíram, principalmente nesse período, com
soluções na área de dispositivos móveis, drones e
ferramentas digitais para as empresas do campo.
https://glo.bo/36SVZFE
Pandemia modificou consumo de alimentos
congelados nos Estados Unidos
Os estadunidenses desembolsaram US$15,5 bilhões
nos corredores de alimentos congelados nas 11
semanas que terminaram em 16 de maio de 2020,
um aumento de 40,2% em relação ao mesmo período
do ano anterior, segundo dados da Nielsen.
https://cnn.it/3cqEo9j
Setor agroalimentar no México adota medidas
internacionais de prevenção
A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural
contribuiu para reforçar as medidas internacionais
para a prevenção de contágios por COVID-19 no setor
agroalimentar, a fim de garantir a continuidade na
produção e distribuição de alimentos para a
população.
Pela Subsecretaria de Agricultura, foi elaborado o
“Guia prático para a prevenção e mitigação da
COVID-19 na agricultura”, publicado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT), e que também é de
observância para unidades de produção no México
de maneira voluntária.
https://bit.ly/2AAKo1L
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