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BRA (888.271)  

PER (232.992) 

CHL (184.449) 

MEX (150.264) 
 

Covid-19 no mundo  

** Esse monitoramento é um espaço dinâmico para atualizações periódicas criadas pelo IICA para analisar e prospectar o 

impacto da crise global de saúde na segurança alimentar nas Américas. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos de 16 de junho 2020 (12:00 md CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/pt/monitor
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Análise e cenário  
Ultimas informações do blog do IICA:   

Gráfica da semana 
 

Monitorando o agronegócio durante a Covida-19: o comercio agro durante el Covid-:  o comércio 
mundial de mercadorias entra em colapso à medida que as exportações agrícolas resistem ao declínio  
 
Enquanto as exportações agrícolas brasileiras, em maio de 2020, cresceram 27% em relação ao mesmo 
mês de 2019 (veja figura), as exportações totais de mercadorias caíram 13% (se descontarmos o 
aumento na agricultura, a queda nas exportações não agrícolas é muito mais antigo). No outro extremo, 
as exportações agrícolas de El Salvador caíram 38,8%, enquanto as do total de mercadorias caíram 
60,5%. Por outro lado, o Paraguai aumentou suas exportações agrícolas em 6,4%, enquanto as 
exportações de mercadorias totais caíram 0,17%. 
Dados de abril de 2020 mostram como as exportações agrícolas do Peru caíram 42% em comparação 
com o mesmo mês de 2019 e 56,5% de mercadorias totais. As exportações agrícolas do Chile, Canadá, 
Equador, Estados Unidos e Uruguai também caíram, mas em uma extensão muito menor.                                                    
Como ponto de referência, as exportações mundiais de mercadorias 1caíram 8,6% em março de 2020, 
em comparação a março de 2019, enquanto as exportações de produtos agrícolas aumentaram 2,5%.  
Em abril de 2020, com o maior avanço da pandemia, também começaram a aparecer números negativos 
para as exportações agrícolas. O comércio mundial de mercadorias (de uma amostra de 57 países que 
relatou dados em abril) caiu 19% em comparação com o mesmo mês de 2019. Pelo contrário, para os 
mesmos países e períodos, as exportações agrícolas caíram apenas 1%. 
Todos os detalhes em: https://bit.ly/3gqwMGU   
 

 

https://bit.ly/3gqwMGU
https://bit.ly/3gqwMGU
https://bit.ly/3gqwMGU
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Temas de relevância do setor agroalimentar 

Produção 
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar e informações sobre canais de impacto 
observados nos países da América e efeitos (produtos que são cultivados ou colhidos no momento). 

 
Bolívia: Associações agrícolas da Bolívia pedem ao 
governo que tome medidas para reativar o setor 
 
Os agricultores solicitam a reativação do setor com 
medidas como linhas de financiamento para a 
campanha do ciclo do verão e, portanto, não afetam 
o suprimento de alimentos do país. 
 
Segundo a mídia, o Ministério do Desenvolvimento 
Rural e Terras anunciará nesta quinta-feira o plano 
do governo para o setor 
agrícola.  https://bit.ly/3e7miuL   

   

 

Brasil: Valor da produção agrícola chegará a R $ 703,8 
bilhões em 2020 

Segundo estimativa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, o valor da produção 
agrícola será 8,5% superior ao obtido em 2019. 

O resultado é dado por uma colheita recorde de grãos, 
preços agrícolas, culturas como a soja e o desempenho 
favorável de cultivos como café e cana-de-açúcar. 

 

https://bit.ly/3e33j4l   
  

 
 Canadá: Lançará fundo de emergência para 
processadores de alimentos 

O fundo de US $ 77,5 milhões procura apoiar os 
processadores de alimentos a implementar 
mudanças para garantir a saúde e a segurança dos 
trabalhadores contra a covid-19 e também a 
modernizar e melhorar as instalações para 
aumentar a capacidade de produção de alimentos. 

 

https://bit.ly/2AIXxX3  
  

 

 
Costa Rica: atividade econômica cai 5,7% em abril 

Segundo o relatório mensal do Banco Central, as 
medidas de confinamento e restrição ao movimento 
da população adotadas desde meados de março 
causaram uma redução geral na produção nacional. 

A maior contração ocorre em atividades relacionadas 
ao comércio de mercadorias e ao turismo. 

Por sua vez, a atividade do setor agrícola caiu 0,7%, 
principalmente devido à menor demanda externa por 
bens como abacaxi. 
https://bit.ly/2zFGIvO  
  

  

https://bit.ly/3e7miuL
https://bit.ly/3e33j4l
https://bit.ly/2AIXxX3
https://bit.ly/2zFGIvO
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Honduras: 87% de progresso na entrega do vale de 
café 

O andamento da entrega do vale de café já abrange 
79.672 produtores de café, equivalente a 87% do 
total, que já receberam 496 mil quintais de 
fertilizantes. 

Quando a entrega é concluída, a segunda fase 
começa, que consiste em traçar uma linha de base 
das condições e necessidades do setor.  
 
https://bit.ly/3e7msCl   
  

 
Uruguai: estimam menor produção de cítricos em 
2020   
 

Segundo o DIEA do Ministério da Pecuária, Agricultura 
e Pesca, a produção estimada de cítricos para 2020 
será 3% menor que em 2019, atingindo uma produção 
total de 235 mil toneladas. 
 

Eles estimam uma queda significativa na produção de 
laranjas (-22%), mas um crescimento na produção de 
tangerina, limão e toranja. 

Para este 2020, eles esperam exportar 97 mil 
toneladas de cítricos, ou seja, 41,5% do total 
produzido.  https://bit.ly/2N4j92I   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3e7msCl
https://bit.ly/2N4j92I
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Comercialização 
** Medidas comerciais que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que normalmente 
são exportados neste período, impacto na logística comercial e nas cadeias de suprimentos globais. 

República Dominicana promove frutas e verduras na 
União Europeia 

A primeira feira virtual de produtos agrícolas entre o 
país e a União Europeia (UE) é denominada "Produtos 
Frescos Dominicanos: Rodadas de Comércio B2B" e 
será realizada de 24 a 30 de junho. 

É uma iniciativa público-privada que responde a 
dificuldades na realização de atividades ou missões 
comerciais devido às restrições impostas em face da 
pandemia de covid-19. 

O Ministério das Relações Exteriores (Mirex), 
através da Embaixada Dominicana em Bruxelas, 
o Centro de Exportação e Investimento da 
República Dominicana (Cei-RD) e a Eurochamber 
of Commerce estão promovendo esta 
plataforma. https://bit.ly/3fB9c9r 
 

 

Brasil, Canadá, Chile e México assinam plano do 
Grupo Ottawa contra a covid-19 

O Grupo Ottawa, composto por 12 países e a União 
Européia, reuniu-se para estabelecer um plano de 
ação para enfrentar a crise gerada pela covid-19. 

As propostas serão apresentadas à OMC e 
abrangerão seis aspectos fundamentais: a 
transparência das medidas dos governos diante da 
pandemia, como restrições e proibições ao comércio; 
melhoria dos fluxos comerciais agrícolas para garantir 
a segurança alimentar; trabalhar para comércio 
eletrônico e facilitação de comércio; suprimentos 
médicos e alcance das políticas comerciais. 
https://bit.ly/2N0Gv9u 

Inspeções do comércio de carne e peixe são 
redobradas devido ao surto de covid-19 em Pequim 

A China é o maior consumidor mundial de carne 
bovina. Suas compras em 2020 foram de quase 4 
milhões de toneladas e incluem fornecedores latino-
americanos como Argentina, Brasil e Uruguai. 

Ao mesmo tempo, é um grande comprador de 
produtos marinhos. Nos primeiros 5 meses, a China 
aumentou 5,5% de suas importações da América; 
Equador, Estados Unidos, Chile e Argentina estão 
entre os principais fornecedores. 

No entanto, as empresas produtoras da Noruega 
disseram que a China interrompeu as 
importações do peixe. Além disso, as autoridades 
do país intensificarão os esforços de inspeção em 
todos os tipos de carne fresca e congelada, 
devido à possibilidade de a produção ter sido 
contaminada no mercado atacadista de 
alimentos de Xinfadi. https://bit.ly/2N0VDnp 
 

Equador: Pitaya equatoriana retorna a Hong Kong e 
procura novos mercados 

Após vários meses e mesmo com preços mais baixos, 
as exportações deste produto para Hong Kong foram 
retomadas. O preço passou de US $ 7 em 2019 para 
US $ 2,5 por quilograma da variedade Palora ou 
pitaiás amarela. A superprodução também afetou a 
queda nos preços, devido ao fechamento de muitos 
mercados. 

Atualmente, o Equador é o quarto maior 
exportador de frutas da América. As vendas 
externas cresceram cerca de 19% este ano, em 
comparação com os primeiros quatro meses de 
2019. No entanto, a pandemia afetou alguns 
setores, particularmente o da pitaya 
equatoriana, por isso é importante fazer esforços 
conjuntos entre o setor público e privado para 
encontrar novos mercados. https://bit.ly/2UQT37D 
 
 

https://bit.ly/3fB9c9r
https://bit.ly/2N0Gv9u
https://bit.ly/2N0VDnp
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Argentina: Apelo à eliminação de retenções na 
exportação de carne bovina e suína 

Dado o fechamento quase total do mercado europeu 
e a queda nos valores da tonelada paga pela China, a 
Federação das Indústrias Regionais de Refrigeração 
da Argentina (Fifra) e vários atores da cadeia pedem 
a eliminação dos direitos de exportação de carne 
bovina e porco, para obter maior competitividade. 

Atualmente, os direitos de exportação para cortes de 
bovinos são de 9%. 

https://bit.ly/2N4bAsW 

 

México analisa defesa tarifária contra a 
sazonalidade agrícola dos Estados Unidos sob a 
proteção do T-MEC 

As autoridades da economia do país examinam a 
possibilidade de uma defesa sob o T-MEC e com 
os instrumentos fornecidos pela OMC, para 
exercer uma resposta tarifária no caso de o 
governo dos Estados Unidos aprovar a questão 
da sazonalidade agrícola, o que não significa Foi 
negociado como parte do novo acordo entre os 
países do norte.  
https://bit.ly/30Mzgdh 
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Abastecimento 
* Medidas sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países sobre a questão da segurança 
alimentar. 

 
A juventude rural das Américas apresenta 
necessidades para a construção da nova agricultura 

Os jovens rurais das diferentes regiões da América 
Latina e do Caribe (ALC) apresentaram necessidades, 
desafios e sua visão para influenciar efetivamente as 
propostas de políticas públicas e a construção de uma 
nova agricultura após a covid-19. 

Jovens, líderes ligados ao empreendedorismo, 
cafeicultura, meio ambiente e academia, trocaram 
idéias no início de uma série de fóruns virtuais 
organizados pelo Instituto Interamericano de 
Cooperação Agrícola (IICA), que busca dar voz a eles e 
contribuir para derrubar as barreiras que atrasam seu 
desenvolvimento nas áreas rurais. 
https://bit.ly/2YKFnfw 
 

Avanço da pandemia exacerba desigualdades e má 
nutrição na América Latina 

Convocados pelo Grupo de Trabalho de Cúpulas da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
representantes de organizações multilaterais 
analisaram os principais efeitos da crise global da 
saúde na cadeia agroalimentar e as medidas 
aplicadas pelos países para aliviar as lacunas que 
estão aumentando. 

Na reunião virtual, o Diretor Geral do Instituto 
Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), Manuel 
Otero, falou sobre os impactos da Covid-19 na 
segurança alimentar, nas cadeias de valor e no 
comércio intra-regional. O diálogo virtual também 
permitiu traçar um raio-x da situação que os países da 
América Latina e do Caribe enfrentam na área de 
segurança alimentar e as estratégias dos países para 
enfrentar a crise. 

https://bit.ly/37CzYet 

 
México recuperou exportações agrícolas no primeiro 
trimestre 

O especialista em agronegócios, Aristóteles Vaca 
Pérez, destacou o crescimento das exportações 
agrícolas nos quatro primeiros meses do ano, que 
atingiram um total de 1.764 milhões de dólares. 

Os produtos agrícolas cresceram 6,4% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Vaca Pérez destacou 
que os principais produtos pecuários exportados 
foram carne de porco e leite. https://bit.ly/3hyIkZc 

A estratégia cambial do governo argentino 
impactaria a agricultura e facilitaria as importações. 

Chance ou política monetária anti-inflacionária? O 
Banco Central desacelerou a desvalorização do peso 
no mercado atacadista. O dólar subia 9 centavos por 
dia, mas nos últimos dois dias da semana passada 
subia 6 centavos por dia, o que equivale a passar de 
uma desvalorização diária de 0,13% para uma 
desvalorização de 0,08%. Obviamente, a taxa mais 
lenta de desvalorização impactará a agricultura e 
facilitará as importações. https://bit.ly/2N2NKhl  
 
Cúpula Mundial Suspensa sobre o Leite 2020 no 
Chile 

O Escritório de Políticas e Estudos Agrários (Odepa) 
do Ministério da Agricultura informou que, após um 
processo de análise e estudo, o Comitê Nacional da 
Federação Internacional de Laticínios (IDF), instância 
constituída pelo Ministério da Agricultura com atores 
no setor de laticínios, decidiu suspender a Cúpula 
Mundial do Leite, programada para ocorrer em 
Puerto Varas, entre 8 e 11 de novembro de 2021. 
https://bit.ly/2Y5GqaQ 

https://bit.ly/3hyIkZc
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