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5.473.999
Casos confirmados
de covid-19 na
América

Países

Quantidade de casos
na América:
USA (2.715.124)
BRA (1.448.75)
PER (288.477)
CHL (284.541)
MEX (231.770)

Covid-19 no mundo

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 18 de junho 2020 (12:00 md CST).

** 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.
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Análise e cenários
Últimas informações do blog do IICA:
Impactos da Covid-19 na indústria de biocombustíveis
A queda nos preços e no consumo de derivados de petróleo (diesel e gasolina) já afeta negativamente
os mercados obrigatórios e não obrigatórios de biocombustíveis.
No caso dos mercados obrigatórios, a baixa no consumo implicaria em uma menor demanda de
biodiesel e de bioetanol, enquanto os nos mercados não obrigatórios os preços menores da gasolina e
do diesel reduziam a competitividade desses produtos.
16% do milho e 20% da cana de açúcar do mundo se destinam à produção de bioetanol, enquanto que
19% do óleo de soja e 16% da palma do mundo se destinam à produção de biodiesel. A queda no
consumo de biocombustíveis vai aumentar os estoques de matérias-primas associadas, colocando mais
pressionando os preços para baixo.
Todos os detalhes desta semana no #BlogIICA, com a intervenção de Agustín Torroba, especialista
internacional em biocombustíveis de IICA. https://bit.ly/2ApCtVr

Impacto do Coronavírus na cadeia de milho da Argentina
A queda na demanda do etanol implica em um golpe proporcional em seus produtos derivados, como a
“burlanda”, uma fonte proteica de alto impacto na alimentação animal, o azeite de milho, que se usa
para produzir biodiesel, e o CO2, que se purifica e se usa na indústria de refrigerantes.
Medido em termos de consumo do cereal, e sabendo que o mercado se divide igualmente entre
produção com base em cana de açúcar e de milho, a crise da Covid-19 implica em que serão usados
localmente 185 500 toneladas a menos, o que contribui para uma superoferta no mercado
internacional e na redução da renda dos agricultores.
Todos os detalhes desta semana no #BlogIICA na intervenção de Patrick Adam, diretor-executivo da
Câmara de Bioetanol de Milho da Argentina. https://bit.ly/3irbrOA
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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).
Colômbia: desemprego atinge recorde de 21.4%
em maio

Costa Rica: declaram estado de emergência para
prevenir praga que afeta a produção de banana

A taxa de desemprego atingiu 21,4% durante o mês
de maio (mês em que o governo começou a
flexibilizar as medidas), o que equivale a um
aumento de 10.9 pontos percentuais com relação
ao mesmo mês do ano passado (taxa de
desemprego de 10.5%).

Autoridades do governo decretaram estado de
emergência fitossanitária nacional como medida de
prevenção à introdução da praga conhecida como
marchitez por Fusarium raça 4 tropical no País.

Durante o mês de maio, 4.9 milhões de pessoas
deixaram o mercado de trabalho (com relação a
maio de 2019), principalmente no setor de
comércio, indústria e administração pública. Com
relação ao setor de agricultura, gado, silvicultura e
pesca, saíram 569 pessoas, considerando o
trimestre móvel março-maio (2020/2019), a
população ocupada no setor sofreu uma redução de
7,3%.

O decreto é uma medida preventiva que habilita
recursos do Fundo para Emergências do Serviço
Fitossanitário do Estado, para executar ações que
protejam a produção.
Costa Rica é o terceiro principal exportador mundial da
fruta, atrás apenas de Equador e das Filipinas. O setor
bananeiro gera mais de 140 mil empregos no país.
https://bit.ly/2ZKh2Hx

https://bit.ly/3il1JNM e https://bit.ly/2VEVwCq

Agricultores e empresas que trabalham com a
colheita do trigo enfrentam dificuldades para
encontrar e manter trabalhadores
A pandemia atrasou a chegada dos trabalhadores
temporários imigrantes, que colhem trigo nos EUA,
apesar do governo continuar emitindo visto para o
trabalho agrícola. Apesar do trigo ser um cultivo
altamente automatizado, a colheita foi afetada pela
escassez de mão de obra. Tiveram que recorrer a
trabalhadores locais para operar maquinário. Os
Estados Unidos são o terceiro exportador mundial
de trigo. https://reut.rs/2VGFwQt

Estados Unidos: USDA atualiza dados sobre superfície
plantada
A estimativa da área plantada de milho para 2020 é de
92 milhões de acres, ou seja, cerca de 3% a mais do
que no ano anterior. Para o cultivo de soja, estimam
uma área plantada de 83.8 milhões de acres, um
aumento de 10% com relação a 2019. Por sua parte,
estimam uma redução na área plantada de trigo (44.3
milhões de acres, ou seja, 2% a menos do que em
2019) e de algodão (12.2 milhões de acres, ou seja,
11% a menos do que no ano passado).
https://bit.ly/31FLrt4
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Guatemala: país anuncia saída da Organização
Internacional do Café

Paraguai: US$10 milhões para o Fundo do Gado y
US$20 milhões para Crédito Agrícola de Habilitação
no marco do Plano de Reativação Econômica

A razão descrita no comunicado é que o organismo
não contribuiu em atender a crise de preços baixos
que os países produtores enfrentam, agravada pela
epidemia de coronavírus.

Os fundos procuram financiar produtores de gado e
agrícolas como parte as medidas propostas pelo
governo para a reativação econômica.

A medida entra em vigor a partir do próximo ano do
café. O país vai buscar opções de apoio regional
para ajudar os cafeicultores guatemaltecos com os
problemas que enfrentam com a comercialização.

Com o aporto do Fundo do Gado, buscam beneficiar a
6000 famílias de micro, pequenos e médios produtores
da cadeia da pecuária.

A América Central e o México produzem, em
conjunto, um quinto dos grãos arábicos do mundo.
https://bit.ly/3gdljd0 e https://reut.rs/2NSuELb

No Paraguai, 1.9% dos produtores são grandes
produtores e possuem mais de 1000 cabeças de gado,
enquanto 98% possui de 1 a 10, de 10 a 50, e de 50 a
100. Info: https://bit.ly/2YTsJfN e
https://bit.ly/2ZqjMti
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Comercialização
** Medidas comerciais que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos normalmente
exportados nesta época, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de suprimento.

Declaram apoio ao financiamento do Comércio
O diretor geral da OMC e os chefes dos seis bancos
multilaterais de desenvolvimento emitiram uma
declaração conjunta na qual prometem fazer frente à
escassez de fundos destinados a financiar o comércio,
para que a pressão sobre os mercados financeiros
provocada pela crise da Covid-19 não impeça a
realização de transações principalmente com relação
aos bens essenciais como os produtos alimentícios.
https://bit.ly/31F8LqW

Mercosul avança com o processo de integração
regional
Em meio à pandemia, o Mercosul conseguiu aprovar
cerca de 50 normas que permitem continuar
avançando no fortalecimento do comércio
intrarregional. Além disso, o Paraguai encerra a
presidência pró-tempore do bloco e entrega um
informe sobre os avanços obtidos na revisão legal do
acordo com a União Europeia e com o EFTA, assim
como com as negociações em curso que estão sendo
levadas a cabo com Canadá, Coréia, Cingapura e
Líbano. A nível regional, foram mantidas conversas
com a Aliança do Pacífico para avançar neste tema.
https://bit.ly/2BwuDdg

Estados Unidos: cinco setores econômicos que terão
impacto com o início do tratado de comércio entre
Estados Unidos, México e Canadá

Argentina: um cenário comercial global com
múltiplas opções. Requerimentos necessários para o
desenvolvimento de uma estratégia assertiva.

No dia 1º de julho entrou em vigor o novo acordo
entre os Estados Unidos, o México e o Canadá
(NAFTA) no meio da pandemia. Considera-se que os
cinco setores econômicos que terão um impacto ao
entrar em vigência esse Acordo são: energia,
manufatura, agricultura e alimentos, pequenas
empresas e a propriedade intelectual e o comércio
digital.

Félix Peña, membro permanente do Comitê Assessor
do Programa de Comércio Internacional e de
Integração Regional do IICA, destaca que “na hora
de refletir sobre as possibilidade de desenvolvimento
do comércio exterior para o futuro, na perspectiva de
uma país como a Argentina – entre muitos outros -,
parece conveniente reconhecer que o cenário
comercial global apresenta um quadro de múltiplas
opções”.

Para o caso específico do setor agrícola e de
alimentos, para um estado como o Texas, um dos
maiores benefícios se encontra no intercâmbio
comercial com o Canadá, pois o novo acordo deu
espaço à entrada do leite e de produtos lácteos para
o vizinho do Norte e também maior acesso a
produtos de frango, peru e ovos. Por isso, com o
aumento dos mercados para as exportações, crescerá
a produção e, com isso, os empregos do setor.
https://bit.ly/2D43tuI

Tanto para quem aspira vender bens e serviços, como
para quem precisa definir o que e onde convém
comprar. Os requisitos necessários para melhorar
substancialmente a capacidade da Argentina de
entender o desenvolvimento futuro de seu comércio
exterior em um contexto global de múltiplas opções e
em constante processo de mudança, ele descreve no
seguinte artigo. https://bit.ly/3ilj894
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Abastecimento
* Medidas sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países sobre a questão da segurança
alimentar.

A agricultura é a chave para a reativação econômica
da região

Em junho, subiu o índice de preços dos alimentos no
Chile

O diretor-geral do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero,
participou do painel “Esverdeamento da política
comercial e novas barreras: neutralidade do carbono
para posicionar os produtos argentinos” no âmbito
do Congresso Maizar 4.0, realizado de forma virtual.

Os preços mundiais dos alimentos subiram em junho,
o que supõe a primeira elevação depois das bruscas
quedas provocadas pela pandemia de Covid-19,
segundo comunicou na quinta-feira a agência de
alimentos das Nações Unidas.

O evento organizado pela Associação de Milho e
Sorgo Argentina convoca, há mais de 10 anos, a todos
os integrantes das cadeias científicas, produtivas,
comercial, industrial, alimentícia e exportadora do
milho e do sogro, com o fim de contribuir para o
crescimento da cadeia de valor do setor.
https://bit.ly/2YTMELB
Parlamentares da América do Sul debateram sobre
implementação e regulação de seguros
agropecuários
Os presidentes das comissões de Agricultura da
Câmara de Deputados e do Senado da Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai trocaram
informações e experiências sobre seguros
agropecuários, em um encontro virtual convocado
pela Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) do
Congresso brasileiro e o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA). NO encontro, o
secretário-geral da Associação Latinoamericana para
o Desenvolvimento Agropecuário (ALASA), Marcelo
Girardi, e o especialista internacional do IICA em
seguros agropecuários, Fernando Vila, expuseram
conceitos e análises para a discussão em torno da
formulação de propostas relativas.
https://bit.ly/31AEUQl

No meio da contínua incerteza do mercado, os preços
dos óleos vegetais, do açúcar e dos produtos lácteos
se recuperaram até atingir o máximo de vários meses
depois das quedas de maio, enquanto os índices dos
cereais e da carne, a maioria dos preços
permaneceram sob pressão descendente.
https://bit.ly/2NMX5Ko
Empresa de alimentos desafiam o Governo
Argentino e mandam aumentar preços
Com toda a fúria acumulada pela prorrogação dos
preços máximos, o setor das empresas alimentícias e
de artigos de limpeza ataca novamente o varejo.
Hipermercados, autoserviços e cadeias locais
denunciaram o aumento dos preços, que se somaram
hoje em vários bens da cesta básica.
https://bit.ly/31FwEyA
Governo peruano implementará 50 mercados
temporários a nível nacional
O Poder Executivo dispôs hoje sobre a
implementação de 50 mercados temporários (MT)
em too país com recursos por S/6 milhões, com o
objetivo de gerar condições ótimas opara o
abastecimento de produtos de primeira necessidade.
https://bit.ly/2AZZBdD
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