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8.859.207 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 na 

América 
 

Países 
 

Maior quantidade  
de casos na América: 
 
USA (4.309.230) 
BRA (2.442.375)  

MEX (395.489) 

PER (389.717) 

CHL (347.923) 
 Covid-19 no mundo  

 ** Esse monitoramento é um espaço dinâmico para atualizações periódicas, criada 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 . Dados de 28 de julho 2020 (14:00 md CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/pt/monitor
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Análises e cenário 
 
Últimas informações do blog do IICA  
 
Os "vencedores" da pandemia de Covid-19  
 

Os “vencedores” serão aqueles dispostos a enfrentar os desafios que surgem, aqueles que desejam 
inovar, aqueles que não ficam à toa, esperando que tudo permaneça como antes de março de 2020. 

Os "vencedores" da pandemia terão que lutar de mãos dadas, com perseverança e sacrifício, mas 
principalmente com inteligência e criatividade, e serão aqueles que modificaram, de maneira 
inteligente, seus modelos de negócios, suas estratégias comerciais e as tecnologias aplicadas aos seus 
processos de produção. 

Nada será o mesmo. Hoje nada é o mesmo. No final de julho de 2020, nossas vidas, hábitos, costumes, 
pontos fortes e fracos mudaram. Como nos adaptamos e reagimos nos permitirá ocupar um lugar 
melhor no mundo e eu digo melhor, e não novo, porque novo será, de qualquer maneira, para todos. A 
questão é se o lugar que conquistamos será melhor ou pior.  

Todos os detalhes desta semana no artigo de Álvaro Ramos Trigo, Engenheiro Agrônomo, com diploma 
em Administração e Desenvolvimento de Empresas pela Fundação Konrad Adenauer (Alemanha); ex-
ministro das Relações Exteriores e Pecuária, Agricultura e Pescas e ex-senador (Uruguai). Atualmente, 
membro do Conselho Consultivo Agroalimentar das Américas. https://bit.ly/39CAutX 
 

Oportunidades para a fruticultura familiar no Brasil  
 
O Brasil ainda não desenvolveu, de maneira generalizada, um modelo de exportação para o cultivo de 
frutas, apesar de todo o potencial de expansão produtiva que possuímos, principalmente na agricultura 
familiar, associado ao cooperativismo. 
 
Sabe-se que a eficiência chilena se baseia em produtividade, embalagem, preservação, qualidade e 
logística. Esse conhecimento também está disponível no Brasil, mas não é usado em larga escala. 
 
Porque não? Aparentemente, não há razões. Sim, especialmente no campo dos transportes, ainda 
temos algumas dificuldades, mas esses obstáculos não são intransponíveis. 
 
Todos os detalhes desta semana no artigo de Fernando Henrique Kohlmann Schwanke, secretário de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
https://bit.ly/2BBqg0r 
 
 

https://bit.ly/39CAutX
https://bit.ly/39CAutX
https://bit.ly/2BBqg0r
https://bit.ly/2BBqg0r
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Temas de relevância para o setor agroalimentar 
 

Produção 
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar, informações sobre canais impactados nos países 
das Américas e efeitos sobre produtos cultivados ou colhidos atualmente 

 
Argentina: assume o controle da infestação de 
gafanhotos, dando uma pausa ao Uruguai 

O SENASA Argentina conseguiu reduzir uma grande 
parte da população de gafanhotos encontrada na 
província de Entre Rios. 

Apesar da redução da nuvem de gafanhotos, no 
Uruguai eles mantêm o alerta vermelho ativo para 
realizar ações de monitoramento e controle, caso a 
praga seja detectada no país. 
 
https://bit.ly/3hNgDeO  e  https://bit.ly/30UTUXd   

 

 

Colômbia: Ministério da Agricultura amplia período 
de registro para incentivos ao transporte de 
alimentos perecíveis 

O período de registro se estende até 14 de agosto para 
ampliar o número de pequenos e médios produtores 
que se beneficiam da medida. 

De acordo com o último corte efetuado pelo Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 20 de 
julho, o programa de apoio ao transporte já conta com 
13.172 cadastrados, dos quais 577 correspondem a 
pessoas jurídicas e 12.602 a pessoas físicas. Nos setores 
produtivos, a fruta se destaca com uma participação de 
29% no total de produtos registrados; seguida de 
tubérculos e banana com 25,6%; depois os legumes e 
vegetais com 16,6%. Quanto ao gado vivo, participa 
com 10,6%. 
https://bit.ly/3hOGtit  

 
Equador: legislação tributária incentiva 
formalização e boas práticas 

A Lei Orgânica de Simplificação e Progressividade 
Tributária entrou em vigor. Esta lei permitirá que os 
produtores agrícolas não paguem o adiantamento do 
imposto de renda, mas um único imposto; assim, eles 
também terão opções para formalizar e se beneficiar 
das Boas Práticas Agrícolas. Os componentes desta 
lei, no campo agrícola, foram projetados em 
conjunto com o MAG. Por exemplo, em áreas como 
bananas, os regulamentos estão vinculados à 
aplicação de Boas Práticas Agrícolas (BPA), o que 
possibilita uma redução de 50% da taxa tributária na 
fase de exportação de forma progressiva e de acordo 
com o volume de frutas. https://bit.ly/2X4TkVC  

 
Guatemala: Registra estabilidade na produção de 
frango e ovos 

De acordo com o monitoramento realizado pelo 
Programa Nacional de Saúde Avícola (PROSA) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação 
(MAGA), a produção de frango e ovos permanece 
estável no país, assim como os preços da carne de 
frango e de ovos, apesar da pandemia. 

Atualmente, 60% da proteína animal consumida pelos 
guatemaltecos vêm de aves. Por esse motivo, trabalha-
se com protocolos e medidas de biossegurança para 
proteger cerca de 84 milhões de aves; 56 milhões em 
fazendas técnicas e 28 milhões em fazendas de quintal 
durante esta pandemia. 

https://bit.ly/3f5MRQn  

https://bit.ly/3hNgDeO
https://bit.ly/30UTUXd
https://bit.ly/3hOGtit
https://bit.ly/2X4TkVC
https://bit.ly/3f5MRQn
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Paraguai: Campanha MAG busca consumidores 
para comprar de famílias produtoras 

Para reativar as atividades econômicas das famílias 
rurais, o MAG lançou as feiras na modalidade “MAG 
Delivery” no final de maio. 

Atualmente, três feiras foram realizadas sob essa 
modalidade, onde são estabelecidos centros de 
coleta e apoio logístico pelo MAG, os agricultores 
realizam vendas sem intermediação. Embora o 
consumidor tenha um valor mínimo de compra e o 
serviço doméstico seja gratuito. 

https://bit.ly/33a6uo2  

 
México: atividade econômica diminuiu 2,6% em maio 
em relação ao mês anterior e 21,6% na comparação 
anual 

Segundo os dados do INEGI, o indicador IGAE mostrou 
uma redução de 2,6% em termos reais no quinto mês 
de 2020 em comparação ao mês anterior, com valores 
ajustados sazonalmente. 

Em termos anuais, o IGAE registrou redução real de 
21,6% no mês de referência. Devido ao grande grupo 
de atividades, as escolas secundárias diminuíram 
29,7% e as do ensino superior, 19,1%. Por outro lado, 
o setor agrícola primário aumentou 2,5% em relação 
ao mesmo mês de 2019.   
https://bit.ly/3hHWu9M e https://bit.ly/3g8Zj3n   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33a6uo2
https://bit.ly/3hHWu9M
https://bit.ly/3g8Zj3n
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Comercialização 
*Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sobre impactos nos produtos exportados no período, na 
logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.  

 
Reino Unido: nova Comissão de Comércio e 

Agricultura 

 

A secretária de Comércio Internacional do Reino 

Unido, Liz Truss, apresentou à nova Comissão de 

Comércio e  Agricultura, que atuará como um 

conselho consultivo do governo em política comercial, 

garantindo que a indústria agrícola britânica esteja 

entre as mais competitivas e inovadoras do mundo,  

ao mesmo tempo em que o bem estar animal e o meio 

ambiente são salvaguardados. 

 

A Comissão enfrentará a reconfiguração da política 

comercial e a negociação de vários acordos como 

resultado do Brexit e do renascimento econômico 

global devido a Covid-19. Assim, esse órgão do 

Departamento de Comércio garantirá que os padrões 

britânicos sejam atendidos e apoie diferentes partes, 

aproveitando as oportunidades de exportar seus 

produtos.  https://bit.ly/2P1m0dZ  

 
Brasil: Novas oportunidades de mercado para 
produtos agrícolas disponíveis 
 
Desde março, 21 novos mercados foram abertos para 
produtos agrícolas brasileiros, como porcos, aves, 
carnes e laticínios, em 11 países. Entre os que o Brasil 
mais aumentou sua participação no mercado agrícola 
de janeiro a junho, estão Tailândia, Bangladesh, 
Indonésia, Coréia e Turquia. 
 
As exportações parecem ter compensado a queda na 
demanda causada pelo fechamento de bares e 
restaurantes. Um dos setores que mais aumentou 
seus embarques foi o de frutas cítricas, diante de uma 
maior demanda mundial por vitamina C para 
fortalecer a imunidade. A demanda por esses 
produtos aumentou significativamente em países do 
Oriente Médio e Europa Oriental. 
https://bit.ly/3gaQm9F 

 
Costa Rica: Exportações agrícolas lideram economia 
em meio à pandemia 
 
As vendas externas caíram apenas 2% (US $ 109 
milhões) em relação ao primeiro semestre de 2019 e a 
queda poderia ter sido pior devido à situação de 
pandemia. No entanto, as vendas de produtos 
agrícolas e agroalimentares para outros países 
representaram 27% e 15% do total das exportações, 
respectivamente. 
 
Bananas, café dourado, carne bovina, xaropes de 
bebidas, óleo de palma, açúcar e estoma tiveram o 
maior crescimento de 8%. Os Estados Unidos 
continuam sendo o principal mercado seguido pelos 
países asiáticos. A América do Sul também ganhou 
espaço com xaropes para bebidas. 
https://bit.ly/3382LYt 

 
A jamaicana Pamela Coke-Hamilton é nomeada 
diretora do International Trade Center (ITC) 
 
As Nações Unidas (ONU) indicaram a jamaicana 
Pamela Cooke-Hamilton como diretora do 
International Trade Center (ITC). 
 
Trata-se da agência conjunta da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) e da Organização Mundial de Comércio 
(OMC) para o comércio internacional e o 
desenvolvimento de negócios. Cooke-Hamilton trará 
sua experiência em capacitação relacionada ao 
comércio e desenvolvimento sustentável, assuntos 
governamentais, negociações comerciais e 
instituições multilaterais, setor de negócios, 
promoção de investimentos e equidade de gênero 
para acesso a mercados. https://bit.ly/32YawQB 

https://bit.ly/2P1m0dZ
https://bit.ly/3gaQm9F
https://bit.ly/3382LYt
https://bit.ly/32YawQB
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Honduras: café aromático se destaca no mercado 
internacional e tem maior peso nas exportações 
 
As exportações aumentaram ligeiramente, em 0,5%, 
para 1.929,9 milhões de dólares em comparação com 
o resultado de 1.919,8 milhões do período de janeiro 
a maio de 2019, segundo dados do Banco Central de 
Honduras. 
 
Apesar do contexto internacional e das restrições de 
movimentação devido à pandemia, o aumento das 
vendas no exterior deveu-se à colocação de café, 
banana, açúcar e ouro. Outros produtos exportados 
para os Estados Unidos são, principalmente, bananas, 
café, camarão, açúcar, melão, melancia, legumes e 
verduras, entre outros. 
 

Canadá, Estados Unidos e México foram os 
parceiros comerciais mais importantes nesse 
período, com US $ 801,7 milhões, seguidos pela 
Europa, com 596,3 milhões. A América Latina e a 
Região Central se destacam como principais 
mercados. https://bit.ly/39CHcjD 

 
Equador: Abacates e investimentos estrangeiros 
seriam fundamentais para a recuperação econômica 
 
As empresas espanholas Ecolijar e Sherry Quality 
estão comprometidas com a retomada econômica do 
cantão de Mira - ao norte do Equador - com 
exportações de abacate de qualidade e bom sabor, 
graças ao seu clima. 
 
Para isso, vão investir cerca de US$ 500 mil no projeto 
"Mira Fruit", uma plataforma para coleta, classificação 
e embalagem de frutas e outros produtos, com a qual 
aspira exportar cerca de 100 mil quilos de abacate por 
mês. Para isso, a empresa oferece cooperação, 
assistência e controle de qualidade a várias fazendas, 
para as quais representaria uma oportunidade de 
entrar nos mercados da Europa durante essa crise 
econômica e de saúde. Em 2019, o Equador foi um dos 
principais exportadores de frutas do mundo e teve um 
aumento nas exportações de abacate para os Estados 
Unidos, Emirados Árabes Unidos e Espanha. 
 https://bit.ly/2P1YPA7 
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Abastecimento 
 * Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar.  

 
# Pesquisa / IICA: Covid-19 afeta agricultores 
familiares e afetará a oferta de alimentos 

A maioria dos agricultores familiares da América 
Latina e do Caribe, essenciais para a segurança 
alimentar, trabalha com falta de equipamentos de 
proteção e de protocolos sanitários em meio à 
pandemia de Covid-19 e enfrenta limitações para 
vender seus produtos, um cenário que, com o menor 
poder de compra dos consumidores, afeta a produção 
e terá consequências no fornecimento de alimentos 
básicos pelo setor. 

É o que revela uma pesquisa do Instituto 
Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), 
realizada nos meses de maio e junho com 118 
expoentes da agricultura familiar em 29 países das 
Américas. 

https://bit.ly/304YWkF  

"Honduras tem a oportunidade de mostrar o café ao 
mundo” 

Honduras tem a oportunidade de mostrar ao mundo a 
qualidade do café produzido na região de 
Denominação de Origem Marcala, disse Mauricio 
Guevara, Secretário de Agricultura e Pecuária, sobre o 
lançamento oficial do primeiro Leilão Eletrônico 
Internacional de Cafés Especiais, a ser realizada em 12 
de agosto de 2020. 

Walter López, presidente do Café Marcala de 
Denominação de Origem, explicou que 36 lotes de 198 
que participaram do concurso de café realizado no 
âmbito do Festival de Cafeteria de Marcala serão 
exibidos no leilão, todos da região DO, com 
características únicas de grãos de alta qualidade. 

https://bit.ly/307z73B  

Exportações mexicanas disparam 75,6% 

As exportações mexicanas se recuperaram em junho, 
depois de dois meses de quedas históricas, e foram 
impulsionadas pela reabertura econômica nos 
Estados Unidos, principalmente pela recuperação 
industrial naquele país, principal destino para a 
remessas de mercadorias. 

As exportações aumentaram 75,6% em junho em 
relação a maio, um nível recorde, com números 
ajustados pela sazonalidade, segundo dados do 
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI). 
https://bit.ly/309N5C5  

Dólar agro: complicações para exportações 
argentinas 

Um relatório recente da consultoria FMyA indicou 
que os produtores de soja estão recebendo 60% a 
menos do que suas mercadorias valeriam se o dólar 
estivesse livre e não houvesse retenções. Para 
calcular o dólar livre, a empresa leva em 
consideração o caixa com liquidação, portanto a 
situação seria ainda mais desfavorável se a referência 
fosse azul. https://bit.ly/3hPWxAB  

Agricultores chilenos detalham como se adaptam às 
novas condições do mercado 

Nestes meses difíceis, devido à pandemia, pequenos 
agricultores da região e do país continuaram 
trabalhando para produzir alimentos para os 
chilenos. Eles tiveram que enfrentar várias 
dificuldades, entre elas a procura de uma maneira de 
comercializar seus produtos, uma vez que os 
mercados de agricultores não conseguiram funcionar 
nesses meses, como outras feiras. 
https://bit.ly/32ZOddf  

 

https://bit.ly/304YWkF
https://bit.ly/307z73B
https://bit.ly/309N5C5
https://bit.ly/3hPWxAB
https://bit.ly/32ZOddf

