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**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del 

impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em: https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 11 de agosto 2020 (14:00 md CST). 
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Análises e cenários  
O mais recente do Blog do IICA:  

 
Gráfico da semana 
Monitoramento das taxas de câmbio e seus efeitos no setor durante a Covid-19: uma amostra de 
países da ALC revelou aumento de 17,3% no valor das exportações agrícolas em junho 
 
Período junho 2020 / dezembro 2019 
As exportações agrícolas de 10 países da ALC, com dados de junho de 2020 (em 11 de agosto de 2020), 
aumentaram 17,3% em relação a dezembro de 2019. Por outro lado, as exportações totais de mercadorias 
para o mesmo grupo de países e períodos caíram 10,2%. 
 
Período junho 2019 / junho 2020 
Da mesma forma, na comparação de junho de 2020 com o mesmo mês de 2019, as exportações agrícolas da 
ALC aumentaram 16,9% e as exportações do total de mercadorias caíram 7,8%. 
 

Meses de pandemia (março - junho de 2020) 
Se a comparação for feita entre os meses de março (começo da pandemia) e junho (quatro meses), e 
o mesmo período de 2019, as exportações agrícolas cresceram 10,56% e as exportações do total de 
mercadorias caíram 11,88%. 
Mais detalhes no post https://bit.ly/2PI49sT   #BlogIICA  
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Temas de relevância do setor agroalimentar  
 

Produção 
Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar, informações sobre canais impactados observados 
nos países das Américas e efeitos sobre produtos cultivados ou colhidos no momento. 

 
Brasil: produção de grãos atingirá recorde de 253,7 
milhões de toneladas 

Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a produção de grãos da 
safra 2019/20 no Brasil será recorde, com 253,7 
milhões de toneladas, o que representa um 
crescimento de 4,8% em relação à produção da 
safra passada. A soja e o milho representam quase 
90% da produção nacional de grãos. 

Segundo a Conab, a soja já garantiu a produção 
recorde, estimada em 120,9 milhões de toneladas, 
com aumento de 5,1%, enquanto o milho garante 
um recorde de 102,1 milhões de toneladas.  

 
 https://bit.ly/3kD8ATN       

  

 

Estados Unidos: agricultores deixam os campos 
pousio devido às perspectivas ruins para COVID-19 

De acordo com um relatório da Reuters, fazendeiros 
dos EUA rotineiramente fazem mudanças em suas 
intenções de área plantada à medida que o ano 
avança, mas este ano, devido à contração da 
economia, incertezas nos mercados, queda de preços 
e demanda por biocombustíveis , muitos produtores 
decidiram não arriscar e deixar os campos em pousio 
(descanso periódico do terreno). 

Os dados de área mais recentes apresentados pelo 
governo mostram que as plantações de milho e 
algodão estavam bem abaixo das expectativas iniciais. 
https://reut.rs/2Dz4nA8   
 

 
El Salvador: surto de ferrugem ameaça 200 mil 
quilos de café 

A umidade gerada na época das chuvas tem 
facilitado o recrudescimento da ferrugem, que, 
segundo dados da Associação do Café de El 
Salvador, coloca em risco 200 mil quintais de safra 
que estão previstos na campanha 2020-2021, cuja 
projeção é de 500.000. 

Segundo relatos do El salvador, a safra 2019-2020 
foi de 724.240 quilos, mas devido a fatores que 
afetam o setor como a falta de financiamento para 
manutenção agrícola e fertilização adequada, a 
projeção para esta safra caiu para 500 mil quilos. 
https://bit.ly/2F9LWCd    
 

 
Guatemala: produtores de camarão enfrentam 
perdas devido a chuvas e pandemia 

O setor de camarão enfrentou este ano o impacto da 
pandemia e das tempestades Amanda e Cristóbal, no 
final de maio, que causaram danos significativos a 
diversas fazendas do sul do país. 

Segundo dados do Banco Central de Honduras (BCH), 
no período de janeiro a maio, o camarão gerou 70,8 
milhões de dólares em moeda estrangeira, valor 
inferior ao recebido no mesmo período de 2019 (US $ 
73,9 milhões). https://bit.ly/2PLyQgy 

https://bit.ly/3kD8ATN
https://reut.rs/2Dz4nA8
https://bit.ly/2F9LWCd
https://bit.ly/2PLyQgy
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Panamá: produção de leite aumenta, apesar da 
pandemia 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MIDA), a produção de leite atingiu 85 
milhões de litros, o que representa um aumento de 
4% no período de janeiro a junho de 2020 em 
relação ao mesmo período de 2019. 

O leite grau A registrou aumento de 2%, mais do 
que em 2019. A produção de leite grau B foi a maior 
com um aumento de 22% e a de grau C cresceu 6%. 

https://bit.ly/31NZxqO  e https://bit.ly/33TydtF  

 
Peru: Setor agrícola cresceu 2,1% no primeiro 
semestre, apesar do impacto da COVID-19 

Segundo dados do Minagri, o setor agropecuário teve 
aumento de 2,1% no primeiro semestre (janeiro-
junho) deste ano em relação ao mesmo período de 
2019, sustentado pela maior produção da 
agropecuária (2,8%) e da pecuária (0,7%). 

O aumento da produção agrícola foi incentivado por 
uma maior produção de páprica, cacau, alfafa, abacate 
e batata. Já o aumento da produção pecuária foi 
impulsionado pela maior produção de frango, ovos, 
leite de vaca cru e suína. https://bit.ly/3fQ5N6d   
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Comercialização 
* Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sobre impactos nos produtos normalmente exportados 
no período, na logística comercial e nas cadeias globais de suprimento. 

 
Paraguai: diálogo regional para a exportação 

marítima de produtos agrícolas 

 

A abertura das eclusas de navegação Yacyretá 

permitirá a saída de 104 barcaças de trigo, arroz, 

milho, soja para exportação; bem como a importação 

de combustíveis e fertilizantes. 

 

Esta ação foi alcançada por meio de um diálogo 

político instalado entre os governos do Paraguai, 

Argentina e Brasil, que se comprometeram a cumprir 

acordos internacionais para o uso equitativo dos 

recursos hídricos. Em um contexto em que a logística 

internacional é complicada pelas restrições da 

pandemia, esse tipo de operação é essencial para 

facilitar o comércio e reativar a economia. 

https://bit.ly/2DAoH49 

Acordo de Livre Comércio entre Colômbia e Israel já 
está ativo 
 
No primeiro acordo que a Colômbia firma com um 
país do Oriente Médio, com produtos agrícolas e 
agroindustriais, 97% das exportações entrarão com 
isenção de impostos imediatamente e os 3% 
restantes dentro de um período de cinco anos. 
 
Para a Colômbia e muitos países da América Latina, a 
diversificação do mercado é a chave para a 
recuperação econômica pós-Covid-19 e o 
desenvolvimento dos negócios em geral. Nesse caso, 
Israel é um mercado com alto poder aquisitivo e 
grandes oportunidades para o setor de bens 
industriais e agroindustriais; bem como cooperação 
em tecnologias para agricultura, sistemas de irrigação 
e tecnologia alimentar, sustentabilidade ambiental e 
inovação. https://bit.ly/2PGcZHx 

 
América Central e Caribe: CLAC clama por 
sustentabilidade ambiental e comércio justo 
 
O Coordenador Latino-americano e Caribenho de 
Pequenos Produtores e Trabalhadores do Comércio 
Justo (CLAC) convocou governos, empresas, 
academia e outras organizações da sociedade civil e 
cooperação internacional para promover a 
sustentabilidade ambiental e o Comércio Justo em 
ações de recuperação econômica pós covid-19. 
 
As consequências negativas das mudanças climáticas 
afetam mais a produção e as pessoas da agricultura 
familiar diante de eventos de saúde como a atual 
pandemia de influenza. Por isso, fizeram um apelo à 
implementação de uma série de recomendações que 
incluem a consideração do papel da agricultura 
familiar na mitigação e adaptação, bem como o 
diálogo com os diversos atores das cadeias para sua 
incorporação aos planos de reativação econômica. 
https://bit.ly/2F8vHW4 

 
Diferenças entre a Costa Rica e o Panamá pelo 
comércio de laticínios e produtos bovinos 
 
O Governo da Costa Rica informou à Organização 
Mundial do Comércio (OMC) que há cerca de um mês 
o Panamá tem dificultado a entrada de laticínios e 
gado costarriquenho em seu território. Isso afeta as 
empresas costarriquenhas que exportam esses 
produtos. 
 
No início de julho, o Panamá informou a Costa Rica 
sobre a decisão de não estender a autorização de 
exportação a uma lista de estabelecimentos 
costarriquenhos anteriormente autorizados e que 
exportam para o Panamá há muitos anos  
 
https://bit.ly/33OqeOw 
https://bit.ly/33Ohms9 
https://bit.ly/2DVRTC8 
 
 

 
 

https://bit.ly/2PGcZHx
https://bit.ly/33OqeOw
https://bit.ly/33Ohms9
https://bit.ly/2DVRTC8
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Canadá chega a acordo parcial com Austrália para medidas discriminatórias contra vinho 
 
A Austrália chegou a um acordo parcial com o Canadá, em sua disputa na Organização Mundial do Comércio, 
sobre as medidas vinícolas federais e provinciais canadenses para a comercialização de vinho importado,  que 
discriminam vinhos estrangeiros, dando "acesso exclusivo" aos vinhos canadenses nas prateleiras, violando o 
princípio do tratamento nacional (todos os produtos estrangeiros serão tratados como produtos nacionais). 
 
Dentro de quatro anos, o Canadá eliminará uma isenção de imposto de consumo federal para vinhos domésticos, 
a Nova Escócia encerrará uma margem preferencial para vinhos locais e Ontário modificará várias medidas que 
favorecem os vinhos produzidos localmente. Essas mudanças podem exigir mudanças regulatórias e legislativas. 
 
Os Estados Unidos e alguns outros países da União Europeia também consideram que esta medida é 
discriminatória e afeta sua indústria vinícola nacional, portanto, a suspensão dessas medidas é uma boa notícia 
para o setor e representa uma oportunidade para agilizar o comércio no mercado. um cenário complicado para 
a economia devido à pandemia Covid-19. 
 
 https://bit.ly/30MHHoD 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30MHHoD


7 
  

Abastecimento 
* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança.   

 
Elvia Monzón, líder que promove a presença das 
mulheres na cafeicultura da Guatemala 

Em seu 50º aniversário, Elvia Monzón recebeu um 
presente que ela nunca esquecerá: a torradeira com 
que ela tanto sonhou para a Cooperativa Integral de 
Pequenos Produtores de Rancho Viejo, organização que 
ela dirige em San Antonio Huista, Guatemala. 

“Foi uma coincidência inesquecível”, disse o cafeicultor. 
“No dia 19 de fevereiro, meu aniversário, a PROCAGICA 
nos surpreendeu com a torradeira. Olhei para aquilo, 
tão bonito, e não sabia como iríamos lidar com isso ", 
disse ela. 

A torradeira chegou pouco antes do início da pandemia 
de Covid-19, de modo que a quarentena atrasou o 
treinamento de seu uso. "Aprendemos por conta 
própria, observando os torrefadores na primeira visita, 
e o café ficou excelente." https://bit.ly/2DTysKi  

Bloqueios no Equador interrompem o abastecimento e 
impedem a mobilização de gado 

Elos da cadeia produtiva do país alertam que os 
bloqueios não só colocam em risco a assistência de 
oxigênio e medicamentos aos mercados do interior, 
mas também o fornecimento de alimentos básicos da 
cesta básica. 

Da Federação dos Pecuaristas de Beni (Fegabeni), o 
tesoureiro Herlan Ojop disse que os bloqueios impedem 
a mobilização diária de 1.400 bovinos que saem 
regularmente de Trinidad para os departamentos de 
Santa Cruz e, via Yucumo, para La Paz. 

O líder pecuário pediu às autoridades governamentais 
que recorressem às forças da ordem para limpar as 
rotas e assim acabar com a demanda, disse ele, de uma 
minoria que afeta todo um departamento. 
https://bit.ly/2CgOMEq  

 
Da Argentina à África: Máquinas agrícolas, 
genética e medicamentos no menu de exportação 

O governo argentino acredita que a África é 
potencialmente "uma região em expansão", com 
maior taxa de crescimento populacional e maior 
poder de compra. “Há uma classe média em 
ascensão que começa a consumir carne, aí temos 
uma oportunidade”, disse a chancelaria. Mas tem 
mais. Por exemplo, os países deste continente 
importam mais de US $ 434 bilhões em bens 
industriais, dos quais a Argentina representa 
apenas 0,07%. https://bit.ly/3afoqPP  

México promove aliança para projetos produtivos 
e impacto econômico em áreas rurais 

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural e o Promotor Nacional da Economia Solidária 
(Pronaes), promoverão programas e ações voltados 
ao desenvolvimento produtivo de comunidades 
rurais marginalizadas, por meio de projetos de alto 
impacto econômico e social. Eles vão convidar 
outros órgãos federais a se associarem a esses 
projetos de desenvolvimento produtivo em 
comunidades rurais, que representarão um avanço 
na segurança alimentar do país. 
https://bit.ly/3kxwArr  

Em julho, o Uruguai atingiu um recorde nas 
exportações de carne 

As exportações de carne bovina para o Nafta 
somaram 68.087 toneladas entre janeiro e julho, 
um aumento de 37,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Segundo dados do 
Instituto Nacional da Carne (INAC), o maior 
aumento das exportações foi registrado para o 
Canadá, com alta de 120,7%, totalizando 16.231 
toneladas. https://bit.ly/31KCLjt  

 

https://bit.ly/2DTysKi
https://bit.ly/2CgOMEq
https://bit.ly/3afoqPP
https://bit.ly/3kxwArr
https://bit.ly/31KCLjt

