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 Covid-19 en el mundo  

**Esse monitoramento é um espaço dinâmico criada pelo IICA para atualizações periódicas com o objetivo de analisar e 

prospectar o impacto da crise global de saúde na segurança alimentar nas América 

 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em: https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 13 de agosto 2020 (14:00 md CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
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Análises e cenários 
Os mais recentes do Blog do IICA:  

 
 Que oportunidades a bioeconomia oferece após a pandemia? 
 

Em relação à pandemia, esta nova realidade abre desafios e oportunidades para os governos nacionais 
em vários níveis, nos quais a bioeconomia pode fornecer respostas, entre elas: migrações internas e 
espaço para cooperação internacional. 

Observando os dois fenômenos através da bioeconomia, podemos reunir respostas potenciais nos dois 
níveis: o supranacional e o local. Em primeiro plano, a biologia e os ecossistemas não entendem 
fronteiras, pelo que as soluções e medidas que se decidem para aproveitar a biodiversidade e as 
riquezas naturais da região exigem uma maior cooperação regional, ambas para evitar problemas de 
fronteiras, bem como promover os avanços da ciência e tecnologias associadas. 

Os avanços e desenvolvimentos de conhecimento que se alcançam nos diversos biomas da América 
Latina seriam muito maiores se fossem realizados em cooperação. Ao mesmo tempo, para realizá-los, 
muitos deles exigirão acordos diplomáticos em regiões comuns - o Grande Chaco, as zonas andinas, 
aquíferos compartilhados, etc.  
 
Todos os detalhes desta semana no artigo de Guillermo Anlló, especialista responsável pelo Programa 
de Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) do Escritório Regional da UNESCO para a América 
Latina e o Caribe. https://bit.ly/2PLf7xM 
 

Desafios para os países das Américas cumprirem a notificação de medidas 
tomadas em face da pandemia de Covid-19   

Um estudo realizado pelo IICA identificou ações de cooperação técnica para responder aos desafios, 
oportunidades e necessidades dos países membros para melhorar sua participação no sistema 
multilateral de comércio. Estes são alguns dos principais desafios que os países das Américas enfrentam 
para cumprir suas obrigações de notificação na área agrícola: 

• Dificuldades na coleta das informações a serem notificadas; 
• Falta de pessoal especializado; 
• Problemas para determinar quais medidas ou políticas devem ser notificadas; 
• Complexidade das informações a notificar ou do processo de preparação das notificações; e 
• Problemas de coordenação entre instituições nacionais. 

 
Todos os detalhes desta semana no artigo de Adriana Campos Azofeifa, especialista do Programa de 
Comércio Internacional e Integração Regional do IICA. Possui mestrado em Administração de Empresas 
com ênfase em marketing e graduação em Relações Internacionais com ênfase em comércio 
internacional. https://bit.ly/33XSz4U 

https://bit.ly/2PLf7xM
https://bit.ly/2PLf7xM
https://bit.ly/33XSz4U
https://bit.ly/33XSz4U
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Temas de relevância do setor de 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. 

 
Argentina: Bolsa de Rosário reduz estimativa de 
área semeada com trigo para 2020-21 

A Bolsa de Rosário estima uma área de plantio de 
trigo de 6,5 milhões de hectares para a safra 2020-
21. A queda em relação à estimativa anterior se deve 
à falta de chuvas nas principais áreas produtivas.  

No entanto, a bolsa manteve inalterada a previsão 
para a safra de trigo entre 18 e 19 milhões de 
toneladas. No caso do milho, a entidade estima safra 
de 51 milhões de toneladas para 2020-21. 
https://reut.rs/3kGDhHH   
  

Brasil: valor Bruto da Produção Agrícola (VBP) para 
2020 chegará a R $ 742,4 bilhões 

A estimativa, com base nas safras de julho, chega a R $ 
742,4 bilhões, ou seja, 10,1% superior à obtida em 
2019. De acordo com dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as 
lavouras tiveram crescimento real de 12,3% e a 
pecuária 6,1%. As lavouras representam 66,5% da 
renda e a pecuária 33,5%.  

Os resultados deste ano estão relacionados ao alto 
desempenho da safra de grãos:  

 https://bit.ly/30SSmOt     

 

 
Estados Unidos: USDA estima safra recorde de 
milho e soja para 2020-21 

Segundo relatório do NASS (Serviço Nacional de 
Estatísticas Agropecuárias do USDA), para a safra 
2020-21, estima-se que a produção de milho chegará 
ao recorde de 15,3 bilhões de bushels, devido às boas 
condições climáticas que favorecem sua produção. O 
rendimento médio estimado do milho também 
marca um recorde de 181,8 alqueires por acre. 

Por sua vez, estima-se uma produção de soja de 
4,42 bilhões de bushels, com um rendimento médio 
de 53,3 bushels por acre. https://bit.ly/3iJjE09  
 

 
USDA estende prazo para solicitações de assistência 
COVID-19 

O USDA estendeu o prazo para que agricultores e 
pecuaristas afetados pela pandemia solicitem ajuda 
federal por meio de pagamentos diretos do Programa 
de Assistência Alimentar Coronavírus (CFAP). Além 
disso, a instituição ampliou o número de produtos 
contemplados pelo o programa. 

Segundo a Reuters, a prorrogação ocorre depois que 
vários grupos de agricultores solicitaram prorrogação 
dos prazos e divulgaram mais medidas de apoio. Nove 
semanas após o início do programa, menos da metade 
dos US $ 16 bilhões alocados foi concedida. 
 
https://bit.ly/3gUsiIz e https://reut.rs/2FmC605   
 

https://reut.rs/3kGDhHH
https://bit.ly/30SSmOt
https://bit.ly/3iJjE09
https://bit.ly/3gUsiIz
https://reut.rs/2FmC605
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Panamá: setor agrícola é o que mais solicita 
créditos em meio à pandemia 

De acordo com um relatório da La Estrella de 
Panamá, os microempresários do setor pecuário 
(42% dos candidatos), agricultura (40%) e comércio 
(13%) são os que mais solicitaram empréstimos 
durante os meses de junho e julho de 2020, de 
acordo com Registros Microserfin, uma entidade da 
Fundação BBVA Microfinance. 

“Embora 84% do aparato produtivo panamenho seja 
formado por microempresas, muitas delas não fazem 
parte da banca tradicional, o que torna necessário 
continuar focando esforços de inclusão financeira”. 
https://bit.ly/2FcUp7J   
 

 
Peru: governo trabalha para implementar segundo 
FAE-Agro por S / 2000 milhões 

De acordo com o Ministério da Agricultura e Irrigação, 
já se pretende implementar uma segunda fase do 
programa de crédito FAE-Agro para que seja iniciado 
uma vez esgotados os recursos da primeira fase, 
também no valor de S / 2.000 milhões. 

O objetivo do programa FAE-Agro é promover a safra 
agrícola 2020-21, não sendo obrigatória a apresentação 
do título de propriedade, mas sim de qualquer um dos 
documentos listados na norma. 
 
https://bit.ly/3h15cjG      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2FcUp7J
https://bit.ly/3h15cjG


5 
  

Comercialização 
* Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sore impactos nos produtos normalmente exportados 
no período, na logística comercial e nas cadeias globais de suprimento. 

 

Argentina: promove exportação para a África de 
máquinas e produtos agrícolas 

A iniciativa permitirá ao país ter acesso a novos 
mercados, reforçar a sua competitividade em 
produtos tanto em qualidade como em preço e, desta 
forma, proporcionar um valor acrescentado do bem 
aos consumidores e pode tirar partido da possibilidade 
de ter um maior intercâmbio comercial com a África. 
Os produtos serão derivados de laticínios, carne e 
genética.  https://bit.ly/2Y0fuZH  

 
México: fortalece ações no setor agroalimentar para 
competir com Estados Unidos e Canadá 

Dada a atual situação econômica da pandemia, o 
México assume o desafio de melhorar seus 
procedimentos e condições a fim de aumentar seu 
intercâmbio comercial e aproveitar melhor os acordos 
comerciais vigentes. 
 
https://bit.ly/3h7G7Uh  
 

 
OMC indica que custos relacionados a viagens e 
transporte podem aumentar 

De acordo com um estudo realizado, as viagens de 
negócios para manter relações comerciais e gerenciar 
cadeias globais de valor foram interrompidas pela 
pandemia; juntamente com o fato de que a etapa de 
digitalização dos procedimentos aduaneiros reduz o 
controle físico. Esses dois fatores podem afetar os 
custos de comercialização em escala global. 
https://bit.ly/3aobwiy  

 
Paraguai: abre portos para melhorar o comércio de 
produtos agrícolas 

Este fato permitirá a passagem de barcaças com 
produtos agrícolas do Paraguai que representam cerca 
de US$ 45 milhões. O país também anunciou que, 
junto com o Brasil, está conversando para avançar no 
Anexo B do Tratado de Itaipu, que prevê a construção 
de eclusas no rio Paraná em direção à margem direita 
do Binacional. https://bit.ly/3ayGq89  

 

Novas medidas comerciais têm afetado o comércio 
entre os países 

A Covid-19 gerou enormes desafios em todo o mundo 
e levou autoridades em muitos países a adotar 
medidas econômicas e comerciais para responder aos 
diferentes impactos associados. Os governos tomaram 
inúmeras medidas para responder à crise, que podem 
ter efeitos restritivos ou facilitadores do comércio, 
tanto direta quanto indiretamente.  
https://bit.ly/2XUMpyD 

 
Colômbia: porto de Santa Marta manteve 
estabilidade nas exportações 

O terminal tem conseguido manter estáveis as 
operações de exportação de carvão, óleo vegetal e 
carga de contêiners, principalmente de banana, o que 
tem sido fundamental para que a Colômbia receba 
importações a granel de produtos como milho, 
farinha, feijão, soja, entre outros cereais. 
 
https://bit.ly/3anpIbJ  
 

 

 

https://bit.ly/2Y0fuZH
https://bit.ly/3h7G7Uh
https://bit.ly/3aobwiy
https://bit.ly/3ayGq89
https://bit.ly/2XUMpyD
https://bit.ly/3anpIbJ
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Abastecimento 
* Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança.   

 
IICA se compromete a colaborar com o GEF para 
aumentar a sustentabilidade da agricultura 

Carlos Manuel Rodríguez, Ministro do Meio Ambiente e 
Energia da Costa Rica e que será o CEO do GEF (Global 
Environment Facility, o Fondo Mundial Ambiental, a 
partir de 1° de septiembre receberá apoio do IICA para 
implementar ações que fortaleçam a adaptação da 
agricultura à mudança climática na América Latina e no 
Caribe, em áreas como manejo e recuperação do solo, 
boas práticas agrícolas e pagamento por serviços 
ambientais. 

Manuel Otero, diretor-geral do Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA), expressou a 
Rodríguez seu apoio e interesse em desenvolver 
iniciativas conjuntas com o GEF, como parte das alianças 
estratégicas promovidas pelo órgão hemisférico para 
atrair mais recursos para a agricultura e inovação. 

 https://bit.ly/31TusSi 

O IICA lançou o desafio de construir a Comunidade de 
Jovens Rurais das Américas 

O Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) lançou o Desafio da Juventude Rural, 
que visa a desenvolver propostas para construir a 
Comunidade da Juventude Rural das Américas. 

O desafio, lançado pelo Diretor-Geral do IICA, Manuel 
Otero, reúne jovens de países das Américas entre 18 e 
35 anos, que podem propor ideias e soluções para 
enfrentar os desafios da agricultura em cenários pós-
covid-19. Quem participa do desafio deve desenvolver 
uma proposta inovadora e viável para a construção da 
Comunidade Hemisférica da Juventude Rural. O projeto 
deve incluir atividades específicas de interconexão, 
promoção de soluções, etc. 

 https://bit.ly/30RqtXb 

 
Bioeconomia na Argentina: o gigante 
adormecido? 

Na Argentina, a Agricultura Circular é assumida 
dentro do conceito de Bioeconomia, que inclui não 
só a produção de alimentos, mas também setores 
como energia e farmacêutico, entre outros, e se 
refere à transformação da biomassa em uma grande 
diversidade de bioprodutos. 

Segundo a Secretaria de Agroindústria, a 
Bioeconomia gerou, em 2017, 16,1% do PIB 
argentino, cerca de 86.695 milhões de dólares, e 
entre 2012 e 2017 o setor cresceu 8,3% (a preços 
constantes), mais que o dobro do crescimento da 
economia nacional. https://bit.ly/3akZV3E 
 
Inovação e adaptação para o crescimento do 
campo na Colômbia 

A agricultura é um setor que ganhou impulso graças 
a iniciativas que se tornaram aliadas de milhares de 
agricultores, que reativam a economia em tempos 
de pandemia. O compromisso que o governo 
assumiu em Havana, com os Acordos de Paz, como 
destacado no primeiro ponto, de avançar em uma 
reforma rural abrangente, é uma dívida enorme, Por 
isso, necessária sua reativação. 

 https://bit.ly/2Y0B2Fz 
 
Criadores de suínos mexicanos se unem para 
trabalhar pela segurança alimentar 

Ao testemunhar o nascimento da Organização dos 
Produtores de Suínos Mexicanos (Opormex), que 
reúne os produtores de suínos do país em um único 
grupo, o secretário de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Víctor Villalobos, os 
convocou a se unirem à luta pela segurança 
alimentar. https://bit.ly/3gBrzMj 

 

http://contacts.iica.int/r/xKi/m/1488063
http://contacts.iica.int/r/xKi/m/1488063
http://contacts.iica.int/r/ZPk/m/1488063

