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 Covid-19 no mundo  

**Esse monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica criado pelo IICA para a análise e a prospecção do impacto da 

crise sanitária mundial na segurança alimentar das Américas. 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX. Dados de 07 de abril de 2020 (13h00, CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/pt/monitor
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Análises e cenários  
 

Como parte de sua estratégia de apoio técnico aos países, o IICA lançou seu 
novo blog, que já está disponível em https://blog.iica.int/   
  
O objetivo desse produto de comunicação é oferecer visões analíticas e 
construir cenários diante da presença da covid-19 no mundo, bem como 
analisar as medidas necessárias para enfrentar os desafios impostos por essa 
pandemia.  Contará com a contribuição e os enfoques de especialistas de 
grande trajetória, que coletarão e oferecerão informações atualizadas sobre 
três temas principais:   
  

1. Vulnerabilidade alimentar frente à covid-19  
2. Impacto sobre a agricultura   
3. Resposta dos países   

 
O blog contará, além disso, com a seção Perspectivas, que reunirá a 
contribuição de referências em temas vinculados à crise da covid-19 para 
abrir espaços de intercâmbio e discussão.  

 
Temas de relevância do setor de agroalimentos  

Mercados 
*Relatório da OIMA, uma rede de cooperação composta pelos Sistemas de Informação de Mercados Agrícolas 
(SIMA) de 33 países do hemisfério. Informações coletadas por país.  

 
Argentina: são apresentados aumentos conjunturais 
em algumas hortaliças. De acordo com os operadores, 
o Mercado de Buenos Aires lançou o “Compromisso 
social de abastecimento”, para evitar a especulação e 
altos preços aos consumidores. Dessa forma, os 
operadores do mercado acordaram preços de atacado 
para batata, abóbora-cheirosa (Cucurbita moschata), 
tangerina, pera, alface, tomate e maçã. 
 

 
Costa Rica:  o Centro Nacional de Abastecimento e 
Distribuição de Alimentos (CENADA) funciona 
plenamente. Não se apresentam problemas de 
abastecimento, porém, os fornecedores estão 
chegando ao mercado com uma oferta muito 
comedida, devido à incerteza. Os preços apresentam 

as variações normais da época.  
 

Equador: em 2 de abril, entraram em funcionamento quatro corredores logísticos que servirão para abastecer 
os diversos mercados de alimentos, cumprindo com as devidas normas de proteção e de biossegurança. Esses 
corredores logísticos se mantêm operacionais 24/7, para garantir a provisão contínua e oportuna ao longo do 
território nacional. 
 
As autoridades publicam de maneira oficial o "Protocolo de ações preventivas para estabelecimentos 
distribuidores e armazéns de insumos agropecuários", que inclui disposições sobre a higiene do pessoal que 
atende os estabelecimentos, procedimentos de limpeza e desinfecção e gestão de resíduos.  

https://blog.iica.int/
https://blog.iica.int/
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Produção 
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar, bem como informações sobre canais de impactos 
que estejam sendo visualizados nos países da América e seus efeitos (produtos cultivados ou colhidos nessa 
época). 

 
El Salvador: setor café perdeu 14.600 empregos na 
colheita 2019-2020  
 

A perda ocorreu devido à queda na produção e à falta 
de solvência financeira dos produtores para 
continuar suas atividades junto à crise de baixos 
preços internacionais. Atualmente não estão sendo 
realizadas tarefas como a poda do café, devido à 
incerteza gerada pelas medidas de restrição da 
mobilidade e à pouca disposição de recursos 
financeiros.  https://bit.ly/3e5Cpck 

 
Venezuela: agricultores perdem colheita por falta de 
combustível 
 
Agricultores enfrentam mais de 22 dias em que a 
gasolina não chega a diversos municípios, o que afeta o 
translado das colheitas aos mercados, agravando a crise 
alimentar atravessada pelo país. A falta desse insumo 
também está afetando a produção do segundo 
semestre do ano. https://bit.ly/34qnDc0 
 

 
Canadá e Estados Unidos: perdas de colheitas 
devido a demoras por trabalhadores estrangeiros  
  
Segundo relatório, as quarentenas obrigatórias e as 
restrições de viagens estão afetando a produção 
agrícola em ambos os países. No Canadá as 
propriedades rurais dependem de 60.000 
trabalhadores estrangeiros temporários e, nos 
Estados Unidos, de quase 250.000 trabalhadores 
estrangeiros, em sua maioria do México, para cuidar 
da colheita de frutas e verduras. Em ambos os países, 
trabalha-se em novas normativas para o 
fornecimento de autorizações especiais.   
https://reut.rs/2UPrdJg 

 
 Colômbia: boas notícias para o setor cafeeiro  
 
Segundo a Federação Nacional de Cafeicultores, o 
preço médio mensal interno da carga de 125 quilos de 
café em pergaminho seco foi, em março passado, o 
melhor desde 2010. À notícia se soma que, no primeiro 
bimestre, as exportações de café aumentaram 3,4% e a 
Federação espera uma boa colheita de café para o ano. 
Atualmente, os cafeicultores estão estabelecendo 
medidas preventivas para garantir que não se suspenda 
a cadeia de suprimento do café.   
https://bit.ly/3bTm0WC   

 
Brasil: CNA publica balanço do impacto da covid-19 nos agronegócios 

Commodities agrícolas:  
- A produção e a comercialização de milho e de soja continua normal, apesar da preocupação com a logística.  
- No caso do café, existem preocupações quanto à disponibilidade de mão de obra.  O setor de açucareiro de 
energia tem sido afetado pelos preços do petróleo, enquanto, para os fornecedores de cana, os riscos 
aumentam frente à queda da demanda e dos preços do etanol.  
- A demanda de flores e borracha tem caído consideravelmente.  
- Nas exportações de frutas, os produtores enfrentam dificuldades no despacho de aduanas.  
- Aves e porco: Os produtos de congelados continuam a apresentar grande demanda. 
- Pequenos produtores sentem a queda de consumo no serviço de alimentos. https://glo.bo/2xZbNJu 

 

https://bit.ly/3e5Cpck
https://bit.ly/34qnDc0
https://reut.rs/2UPrdJg
https://bit.ly/3bTm0WC
https://glo.bo/2xZbNJu
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Comercialização  
*Medidas de natureza comercial que estão sendo adotadas pelos países, detalhes do impacto nos produtos 
normalmente exportados neste período, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos. 

 

Argentina: 5% de aumento nas exportações de 
frutas da Patagônia no primeiro trimestre  
 
As exportações de frutas dos portos da Patagônia, na 
Argentina, tiveram um crescimento interanual de 5% 
no primeiro trimestre, apesar da pandemia. Os 
principais destinos foram a Rússia e a 
Itália.  https://bit.ly/3c0gQb 

 

 
Honduras: café gera US$588 milhões em divisas até 
março  
 
A exportação de 3,3 milhões de quintais de café (até 
março anterior), gerou divisas de 588 milhões de 
dólares ao país. A Adecafeh espera uma recuperação 
da indústria, porém, indica que, até o final do mês, o 
setor começará a perceber o impacto provocado pela 
covid-19, especialmente em relação ao transporte 
das propriedades rurais até os 
lucros.  https://bit.ly/2RgVVJ5  

 

 

Paraguai: cai preço de carne em seus cinco melhores 
destinos  
 

A redução dos preços vai de 2,7% a 29,3% em março 
passado (em comparação à boa cotação registrada no 
início de 2020) no Chile, Rússia, Israel, Brasil e 
Taiwan.   
 

Para o gerente geral da Câmara Paraguaia de Carnes, 
essas flutuações ainda não são preocupantes, assim 
como as projeções de exportação para os próximos 
meses. Com a crise mundial devido à pandemia do 
coronavírus, a demanda diminuiu e a carne não é o 
primeiro produto buscado pelo consumidor afetado 
economicamente em suas 
receitas.  https://bit.ly/3c0FOHL  

 

 
Chile: remessas de vinho para a China caem 16% em 
fevereiro  
 
Apesar da queda das vendas na China, as exportações 
globais de vinho foram 5,5% mais altas, comparadas a 
fevereiro do ano passado.  
 

Ante o panorama para uma indústria que exporta 
75% de sua produção, as empresas realizam 
estratégias de vendas locais via e-
commerce. https://bit.ly/3cbhlQf      

 
 

 

 
Peru: continua o crescimento das exportações de 
abacate  
 

Segundo o MINAGRI, no primeiro trimestre de 2020, 
as exportações de abacate alcançaram 36.412 
toneladas, superando o volume de exportação em 
comparação com as duas últimas campanhas. Apesar 
do impacto da covid-19, as remessas continuam para 
os Estados Unidos e a União Europeia.  
https://bit.ly/2Vf3lxI 

 
Peru: exportações agropecuárias crescem 6,3% no 
primeiro bimestre de 2020 
  
Segundo o MINCETUR, as exportações de produtos 
agropecuários alcançaram US$1.210 milhões, o 
resultado foi impulsionado por uma maior venda de 
frutas, 14,4% a mais (principalmente uva e manga). 
As cifras positivas obtidas pelas exportações 
agropecuárias compensaram a redução das vendas 
de café (-32,5%). https://bit.ly/3aTTF2n 

https://bit.ly/3c0gQbk
https://bit.ly/2RgVVJ5
https://bit.ly/3c0FOHL
https://bit.ly/3cbhlQf
https://bit.ly/2Vf3lxI
https://bit.ly/3aTTF2n
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Estados Unidos: efeitos colaterais do fechamento de 
usinas de etanol afetam frigoríficos 
   
O fechamento de usinas de etanol afetadas pela 
queda na demanda de combustíveis está gerando um 
efeito colateral nos frigoríficos, há menos dióxido de 
carbono para enfriar, o que afeta a cadeia de 
suprimento.  
 

O setor de etanol é a principal fonte de dióxido de 
carbono para a indústria alimentar dos Estados 
Unidos. https://reut.rs/3e59dm0   

 

 
Mundo: Ucrânia reduz exportações de trigo  
 

Na semana passada, o governo da Ucrânia (um dos 
principais exportadores de trigo do 
mundo), estabeleceu restrições à exportação de trigo 
para garantir o suprimento local.  
 
Até o momento, em abril, as exportações têm caído a 
uma média de 14.000 toneladas por dia (em março, 
foram exportadas uma média de 44.000 toneladas 
por dia).  
https://reut.rs/2Xi3X8o  
 

 
OMC: Notificações sobre medidas do comércio em tempos de pandemia  
 

Diversos países têm notificado a OMC sobre medidas comerciais temporárias diante da pandemia, a maioria 
relacionadas a produtos médicos. A seguir, encontram-se as medidas relacionadas a produtos 
agroalimentares notificadas na última semana (31 de março a 7 de abril):  
 

 Costa Rica: reajuste temporário onde a revisão documental é autorizada por parte dos funcionários 
de Serviço Nacional de Saúde Animal e do Serviço Fitossanitário do Estado, com base em cópias, 
impressões ou fotocópias simples dos documentos originais, a fim de não atrasar injustificadamente os 
fluxos de comércio.  
 Tailândia: proibição temporária da exportação de ovos.  
 Macedônia do Norte: proibição temporária da exportação de trigo e farinha.  

https://bit.ly/3dOh5YJ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reut.rs/3e59dm0
https://reut.rs/2Xi3X8o
https://bit.ly/3dOh5YJ
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Abastecimento 
*Medidas que estão sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países no âmbito da 
segurança alimentar.   

 

IICA participa de reunião convocada pela OEA e 
OPAS  

O Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) participou de uma reunião virtual 
convocada pelo Secretário Geral da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e pela Diretora da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), para 
dar respostas coordenadas no âmbito hemisférico à 
pandemia por covid-19. 
 
Manuel Otero, Diretor Geral do IICA, e líderes de 
outros 12 organismos internacionais e multilaterais se 
somaram à convocação para uma videoconferência 
feita por Luis Almagro, secretário geral da OEA, e 
Carissa F. Etienne, diretora da OPAS, em que 
concordaram que o multilateralismo e a cooperação 
internacional são essenciais para enfrentar a crise. 
https://bit.ly/2xaAd2N  
 
 

 
Preços acordados para atacadistas e sugeridos para 
varejistas são divulgados  

O Mercado Central de Buenos Aires, Argentina, 
publicou nas redes sociais os preços de venda em 
lotes no âmbito atacadista de verduras e frutas, bem 
como os preços de venda sugeridos para quitandas e 
comércios.  

Diferentemente da semana anterior, quando oito 
produtos foram incluídos no acordo, desta vez foram 
adicionadas berinjelas e bananas equatorianas, 
perfazendo um total de 10 produtos hortifrutícolas. 
https://bit.ly/2V9cHeD  

 

Soja mais competitiva: concentração da demanda e 
renovação do recorde de exportação  

O mês de abril começa muito intenso para as 
exportações brasileiras de soja: o mês tem o 
potencial de estabelecer um novo recorde e alcançar 
12 milhões de toneladas frente ao ritmo acelerado 
das remessas apresentadas pela Secex (Secretaria de 
Comércio Exterior) na segunda-feira (6). 
https://bit.ly/2VeUUT4 
 

  
Panamá: inventário de grãos garante suprimento de alimentos  
 
Segundo inventário realizado, o país tem 2,7 milhões de quintais de arroz pilado disponíveis, com os quais se 
garante o abastecimento no mercado local até agosto próximo (quando se inicia a colheita nacional).  
 

A essa disponibilidade em mercearia se deve acrescentar o recente contingente de 2,3 milhões quintais de 
arroz em casca aprovado pelo Executivo para evitar um desabastecimento no país. O arroz será importado da 
Argentina, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos  

https://bit.ly/2RjsCWl 

 

https://bit.ly/2xaAd2N
https://bit.ly/2V9cHeD
https://bit.ly/2VeUUT4
https://bit.ly/2RjsCWl

