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3.430.123 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 na 

América 
 

Países 
 

Maior quantidade de 
casos na América: 
 
EUA (1.971.302) 
BRA (707.412)  

PER (199.696) 

CHL (142.759) 

MEX (120.102) 
 Covid-19 no mundo  

**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. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX. Dados de 09 de junho de 2020 (14h00, 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  
 

Diálogo entre o Nobel Michael Kremer e o Diretor Geral do IICA  

 
Michael Kremer, laureado com o Nobel em 
Economia em 2019 por seus trabalhos para 
combater e aliviar a pobreza, conversará nesta 
quarta-feira, 10 de junho, com o Diretor Geral do 
IICA, Manuel Otero. 

Kremer, que também é titular da cátedra Gates 
da Universidade de Harvard, exporá um roteiro 
para implementar um efetivo combate à pobreza 

na América Latina e no Caribe pela agricultura 
digital no evento “Oportunidades para a 

agricultura digital na América Latina e no Caribe: resposta rápida à COVID-19”.  

 A conversa será transmitida em inglês (áudio original) nesta quarta-feira, 10 de junho, às 7 AM, hora da 
Costa Rica (13 horas, GMT), pela sala virtual do IICA (www.iica.int) e no Facebook live 
(www.facebook.com/iicanoticias). 

 

No blog do IICA, o mais recente:   

 
 

Panorama para o comércio agroalimentar na era pós-COVID-19  
 
 
O novo contexto internacional está caracterizado por duas variáveis: a alta incerteza e o alto nível de 
desordem. Ambas as variáveis estão afetando o potencial do comércio internacional. 
 
O cenário mudou de um comércio internacional administrado, com acordos comerciais como 
referência, para um comércio ultra-administrado, onde se visualizam quatro grandes variáveis. A 
primeira, maiores barreiras sanitárias e ambientais, com a consequência de que muitos governos 
tentam restringir a receita de produtos importados, tanto de bens como de serviços, e onde se 
vislumbram maiores desafios para o comércio internacional de alimentos.  
 
Todos os detalhes dessa semana sobre a intervenção de Gustavo Idígoras, economista, presidente da 
Câmara Argentina da Indústria de Azeite e do Centro de Exportadores de Cereais, Professor da 
Universidade Tres de Febrero e da Universidade de Buenos Aires. https://bit.ly/3e05KV6 
 
 

http://www.iica.int/
https://www.facebook.com/IICAnoticias
https://bit.ly/3e05KV6
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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). 

 
Brasil: CONAB espera uma colheita recorde de 
grãos  
 

Segundo a pesquisa mais recente da CONAB, 
espera-se uma colheita recorde de grãos estimada 
em 250,5 milhões de toneladas. Isso equivale a um 
crescimento de 3,5% em relação à colheita 
anterior.   
 
A maior parte dessa colheita corresponde à 
produção de soja e milho. Para a soja, espera-se um 
aumento da produção de 4,7% em relação à 
colheita anterior. Para o milho, espera-se uma 
queda de 0,8% na primeira colheita e um aumento 
de 1,4% na segunda 
colheita.  https://glo.bo/30pq26H  

   
 

 

Equador: Instituto Geofísico prevê que a queda de 
cinzas do Vulcão Sangay continuará até agosto  
 

Entre junho, julho e agosto, apresentam-se os ventos 
mais fortes no Equador, o que poderia levar as cinzas 
até zonas mais afastadas.  
 

A atividade representa uma ameaça para a criação de 
gado e a agricultura, dada a queda de cinzas em áreas 
de pasto para alimentação de gado e plantações, pelo 
que se adverte que medidas devem ser tomadas. 
  

O vulcão se encontra ativo desde maio de 2019.  
 

https://bit.ly/37eDSKu e 
https://twitter.com/IGecuador   
  

 
El Salvador: O MAG inicia a quantificação dos 
danos ocasionados pelas tormentas Amanda e 
Cristóbal  
 

Preliminarmente são registrados danos de US$22,1 
milhões, devido ao impacto em cultivos de grãos, 
hortaliças e frutas. Apresentaram-se danos de 
22.476 quintais de grãos básicos, 15.121 quarteirões 
de terreno cultivado de milho; além disso, foram 
prejudicados 1.121 quarteirões cultivados com 
feijão e 1.092 quarteirões cultivados de arroz.  
 
Além disso, foram registradas perdas de mais de 
600 mil dólares em tilápias, infraestruturas e 
embarcações.  
A entidade busca proporcionar soluções e 
assistência técnica para melhorar a produção e 
oferecer um plano 
fitossanitário.  https://bit.ly/3hb35dp e 
https://bit.ly/3e0yWM5 
 

 
Peru: Conveagro solicita fundo de salvamento para 
mais de 660 mil famílias agricultoras  
 

Segundo publicado em El Comercio, o presidente da 
associação indica que o bônus entregue pelo governo 
só foi recebido por 20% da população que vive a mais 
de 4.000 metros de altura.  
  

A Conveagro solicita um plano para salvamento e 
reativação econômica (no valor de 5 bilhões de soles) 
a mais de 660 mil famílias agricultoras e para que mais 
de 200 mil retornantes das zonas rurais possam 
empreender um negócio.  https://bit.ly/30rUgpE e 
https://bit.ly/2AiMT9n   

https://glo.bo/30pq26H
https://bit.ly/37eDSKu
https://twitter.com/IGecuador
https://bit.ly/3hb35dp
https://bit.ly/3e0yWM5
https://bit.ly/30rUgpE
https://bit.ly/2AiMT9n
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Honduras: serão cultivados 13 milhões de quintais 
de grãos básicos no primeiro plantio  
 

Segundo a Secretaria de Agricultura e Pecuária, o 
país espera uma produção de 13 milhões de quintais 
de grãos básicos para a colheita de inverno. No 
entanto, recomendam aos produtores implementar 
práticas básicas dos sistemas de drenagem e manter 
a vigilância à praga do milho (mancha de 
asfalto).  https://bit.ly/3h7GmyS   

  

 
Paraguai: Crédito Agrícola de Habilitação já 
desembolsou US$16 milhões em crédito pela COVID-
19 

 
Os créditos são oferecidos no âmbito da assistência 
financeira para mitigar os efeitos da COVID-19, até 
esta data, o CAH desembolsou G. 107.297 milhões, 
com os quais se beneficiaram cerca de 11 mil 
produtores.  
 

No total, o Ministério de Fazenda transferiu ao CAH 
fundos no valor de G. 120 bilhões para mitigar o 
impacto econômico gerado pela 
pandemia.  https://bit.ly/3f6Y8Ap   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3h7GmyS
https://bit.ly/3f6Y8Ap
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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. 

 
Uruguai: apresenta-se uma intenção de estratégia 
para duplicar exportações no quinquênio  
 

A União de Exportadores do Uruguai pretende lançar 
um olhar para além da covid-19 e estabelecer um 
plano de trabalho que responda à evolução dos 
mercados.   
 

O país está posicionado para dar certificações à 
segurança dos alimentos, mas também precisa 
trabalhar em questões aduaneiras para ter acesso, de 
forma mais eficiente, a mercados como a China, cujas 
exportações agrícolas têm caído 24% em relação ao 
período janeiro-abril de 2018. Em geral, as 
exportações uruguaias caíram 18% em relação aos 
primeiros cinco meses de 2019.  
 

 E ainda que tenham crescido para mercados como 
Estados Unidos, Argélia e Canadá, notam-se quedas 
em produtos como soja, carne e celulose; de modo 
que a União aponta para um plano que duplique as 
vendas e o acesso a mercados.   
https://bit.ly/3f5bWeP  
  

 
Peru: exportação agrícola continua como o segundo 
maior setor em vendas ao exterior  
 

Entre janeiro e abril de 2020, a manga e os cítricos 
contribuíram para o aumento das exportações 
agrícolas do Peru.   
 
Suas exportações subiram 3% em relação respeito ao 
mesmo período de 2019, e isso se deve 
principalmente ao aumento de 13% das exportações 
de frutas frescas.   
 
Destacam-se produtos como uvas frescas (+30%), o 
abacate (+11%); além da manga e os cítricos, com um 
aumento de 23% e +52%, respectivamente. Os 
principais mercados de destino foram os Países 
Baixos, a Espanha e o Reino Unido.   
https://bit.ly/3dLVQGQ  
  

 
“Nova rota da seda” é a estratégia comercial pós-
covid da China 
   
Estudo da Embrapa (Brasil) analisa a nova estratégia 
chinesa. Perante uma queda de 6,8% no PIB para o 
primeiro trimestre de 2020 e a ameaça de uma 
segunda onda do vírus, a China pretende criar uma 
profunda reforma agrícola que aumente a segurança 
alimentar.  
  

Assim, o país busca reativar o projeto de 
infraestrutura que une 70 países na Ásia, Europa e 
África para promover o comércio, especialmente com 
fornecedores de grãos; além de buscar a 
modernização do setor agrícola e proporcionar 
subsídios a produtos como milho e carne de porco.  
 

 

Colômbia: setor agroalimentar se prepara para ter 
acesso a mercados internacionais  
 

O Programa Fábricas de Internacionalização, do 
Ministério de Comércio da Colômbia, iniciou um 
processo para chegar a mercados externos.  Será uma 
ferramenta de recuperação econômica da covid-19 
para cerca de 800 empresas dos setores 
agroalimentares, indústrias 4.0., metalmecânica, 
entre outros.   
 
O Programa trabalha mediante a consultoria e 
orientação para fomentar a cultura exportadora, 
ampliar o tecido exportador e diversificar a oferta.   
 

 
 

https://bit.ly/3f5bWeP
https://bit.ly/3dLVQGQ


6 
  

Além disso, tem como interesse logístico os principais 
fornecedores agrícolas como a Argentina, o Brasil e 
os Estados Unidos, que enviam milho, soja e 
algodão.   
https://bit.ly/2Acivh0    
  

 
Já iniciou o processo de avaliar os obstáculos para a 
internacionalização, em seguida, serão formulados 
planos de ação e a intervenção de melhorias para que 
as empresas possam chegar aos mercados externos 
ou, caso já tenham, para otimizar sua presença no 
exterior e conquistar novos 
destinos.  https://bit.ly/2AQ72n8   
  

 
Aumento na produção de grãos e na demanda de 
alimentos em época de pandemia beneficia ao setor 
agrícola  
 

A demanda global de commodities se recuperou 
rapidamente depois do fechamento do mercado 
chinês devido à pandemia do coronavírus. Isso se 
reflete no aumento de exportações de produtos 
cárneos de países como a Argentina, o Brasil e o 
Uruguai.   
 
A produção de grãos de países do Leste da Europa e 
do Brasil favorece a recuperação. Estima-se que o 
Brasil poderá aumentar sua produção em mais de 
40% nos próximos 10 anos, enquanto se estima que 
os países asiáticos e a China aumentarão seu 
consumo de alimentos em mais de 40% até 2040, o 
que beneficiaria a muitos países da América Latina, 
que são produtores de alimentos.   
 

 https://bit.ly/37i0Z7a  
  
 

 
Dubai é o novo destino de berries chilenos  
 

O Oriente Médio é uma das regiões com maior 
dependência de alimentos no nível mundial, pelo que 
seu interesse em produtos chilenos, como nozes, 
salmão congelado, maçãs frescas, uvas frescas e 
berries congelados foi crescendo.   
 
Esse último produto ingressou recentemente em 
Dubai como um produto orgânico, com padrões 
ambientais.  
 
Isso é um sinal de que o país continua trabalhando 
em suas exportações e que o setor frutícola e de 
produtos frescos é forte junto à situação da covid-
19.  
 
https://bit.ly/2UtlJmX  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Acivh0
https://bit.ly/2AQ72n8
https://bit.ly/37i0Z7a
https://bit.ly/2UtlJmX
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Abastecimento 
*Medidas que estão sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países no âmbito da 
segurança alimentar.   

 
Mulheres equatorianas mirando no mercado 
internacional  

A infância de Ellen Mortensen está marcada pelos 
aromas das conservas de vegetais e frutas 
condimentadas que eram preparadas em sua casa, 
em Quito, seguindo a tradição dinamarquesa de sua 
família paterna. 

Em seu adolescência, gostava de prepará-las ela 
mesma, até que, em 2015, decidiu vendê-las no 
mercado local, depois de patentear sua marca, o 
tempero Laurel. Assim surgiu a Conservas Laurelis. 
Atualmente, tem até cinco funcionárias, duas delas 
fixas, e 20 produtos diferentes. A Conservas Laurelis 
dispõe de uma pequena fábrica em Quito, em um 
local próprio adequado para a fabricação de 
alimentos, com aço inoxidável e lavável e estritas 
normas de qualidade e inocuidade. 
https://bit.ly/2MGBa76  
 

Ministros da Agricultura do Caribe exploram opções 
de financiamento para apoiar o setor agrícola   
 
Os ministros e secretários encarregados da 
agricultura de 14 países do Caribe aprenderam sobre 
opções de financiamento às quais poderiam ter 
acesso para executar ações de recuperação no setor 
agrícola e rural como resposta aos impactos da covid-
19. 

 Em uma videoconferência, representantes de 
entidades financeiras, organizações de 
desenvolvimento e doadores apresentaram aos 
ministros alternativas de financiamento e fundos 
disponíveis para fortalecer o setor agrícola, 
priorizando iniciativas de segurança alimentar, 
resiliência, recuperação econômica, inovação 
tecnológica, uso sustentável de recursos e 
preservação da biodiversidade, entre outras. 

https://bit.ly/3hbik5Y 

 
Cresce a demanda de agroalimentos e cai a de 
minerais na Argentina  

A demanda global por commodities agrícolas se 
recuperou rapidamente, chefiada pelas carnes, o que 
benefício diretamente as exportações de proteínas 
animais da Argentina, que mostraram uma notável 
recuperação nos últimos 30 dias, com um aumento 
de mais de 30% nas vendas para a República Popular. 
O crescimento da produção agrícola na etapa pós-
pandemia é chefiado pelo Brasil, com uma colheita 
de grãos que superaria as 230 milhões de toneladas 
em 2020, acompanhada por uma ampliação da área 
cultivada que a levou a mais de 60 milhões de 
hectares nesse período. https://bit.ly/3f84DD2 

Produção de alimentos orgânicos é impulsionada no 
México 
 
Com o objetivo de fomentar a produção, promover a 
comercialização de alimentos orgânicos certificados 
em mercados mais competitivos e dar maiores 
garantias aos consumidores, a Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural atualizou os 
Diretrizes para a Operação Orgânica das atividades 
agropecuárias. O Acordo modifica diversos artigos do 
ordenamento expedido em 2013 e beneficia 
diretamente cerca de 47 mil produtores orgânicos 
mexicanos, principalmente medianos e pequenos. 
https://bit.ly/2MLf7w8 
 
Indústria de carnes tenta se normalizar, preocupa 
escassez e saúde de trabalhadores nos Estados 
Unidos 
 
Foram reportados mais de 11.000 casos de 
coronavírus vinculados a Tyson Foods, Smithfield 
Foods e a JBS https://wapo.st/2AQ4vth  
 

https://bit.ly/2MGBa76
https://bit.ly/2MLf7w8
https://wapo.st/2AQ4vth
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