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**Este 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.
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Análises e cenários
Do Blog do IICA, o mais recente:
Crise na produção agroalimentar: perspectivas de um território no Equador
Pesando as circunstâncias, o campo não parou de trabalhar. Ante a existência do primeiro caso de
Covid-19, na data de 06 de abril, atualmente, Cayambe encontra-se com 5 casos e 1 pessoa com alta
domiciliar. A organização das comunidades e bairros localizados no setor rural propôs a alternativa de
posicionar controles comunitários em cada entrada, sendo este um fator fundamental para frear ou até
parar o contágio.
O problema da propagação no setor agroprodutivo dos mouros andinos é no transporte para a
comercialização dos produtos agroalimentares no setor urbano de Cayambe, devido a que a maioria dos
pequenos produtores do campo não tem um veículo ou meios próprios para se movimentar pela
cidade.
Todos os detalhes esta semana no texto de Erika Chururuchumbi Rojas, Eng. em Biotecnologia dos
Recursos Naturais, Comunidade Cariacu-Pueblo Kayambi, Cantão Cayambe-Equador.
https://bit.ly/3diDr3v

A segurança alimentar frente à pandemia de Covid-19
No caso de Covid-19, o problema de acesso não está dando tanto por falta a disponibilidade de
alimentos (a oferta global é abundante), mas por uma queda abrupta e catastrófica de renda (e de
emprego). Esta é a situação de muitos países em desenvolvimento, mas também se observa em países
mais desenvolvidos.
Os impactos da Covid-19 na segurança alimentar são globais e sistêmicos, mas também existem
impactos em nível local no qual deve-se levar muito em conta. Um paradoxo da segurança alimentar é
que, quanto mais pobre e vulnerável é uma população, mais necessário é satisfazer suas necessidades
de alimentação em nível local. Sua interação com os mercados é tênue e errática. Esta é uma
consideração fundamental na hora de atuar e decidir como e onde levar diversos tipos de ajudas.

Todos os detalhes esta semana no texto de Cassio Luiselli, do Programa Universitário de Estudos do
Desenvolvimento (PUED), da Universidade Nacional Autônoma do México e membro do Conselho
Assessor para a Segurança Alimentar das Américas do IICA https://bit.ly/3dltDpK
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Temas de relevância do setor de agroalimentos
Produção
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar, assim como informação sobre canais de impacto
que se estejam visualizando nos países da América e nos produtos que se cultivam ou se colhem nesta época.
Argentina: BCBA estima recorde em produção de
trigo

Brasil: crescerá em 18,5% a produção de açúcar em
2020-21

Segundo BCBA, a colheita de trigo da Argentina do
ciclo 2020/21 alcançaria uma produção recorde de
21 milhões de toneladas, acima dos 18,8 milhões
coletados no ciclo anterior.

As estimativas são de uma produção de 35.3 milhões
de toneladas de açúcar, devido a que os engenhos
destinarão mais cana à produção de açúcar e menos à
produção de biocombustíveis.

A campanha 2020/21 foi impulsionada por
condições climáticas favoráveis para o início do
plantio e as perspectivas econômicas favoráveis
para o cultivo. https://reut.rs/2z9fnBE

A produção de etanol é estimada em 32.000 milhões
de litros, ou seja, 10,3% menor.
https://reut.rs/2L5cYdH

Canadá: Primeiro Ministro anuncia pacote de ajuda
por C$252 milhões para o setor agroalimentar

El Salvador: medidas ante a pandemia

O primeiro ministro Trudeau anunciou que o
investimento será para apoiar agricultores e o setor
alimentício, ambos afetados pela pandemia.
Deste fundo, C$77 milhões serão para os
processadores de alimentos (melhorar a segurança
dos trabalhadores e ampliar a capacidade de
processamento), C$125 milhões para o setor de
carne e C$50 milhões para compras de excedentes
de alimentos, cuja demanda diminuiu devido ao
fechamento de restaurantes. Estes alimentos serão
distribuídos entre organizações de ajuda.
https://bit.ly/3c9o11k

A Assembleia Legislativa aprovou US$1000 milhões
mais de dívida (adicional aos US$2000 milhões
aprovados em março) para fazer frente ao
coronavírus.
FUSADES calcula que, com a dívida adicional, o déficit
fiscal será maior em 16% e a dívida pública será 91%
do PIB.
Segundo FUSADES, entre as medidas que o governo
planeja financiar com a planeja financiar estão:
US$600 milhões para empréstimos subsidiados e
subsídios de salários, e US$300 milhões para pacotes
alimentícios para 1,7 milhões de lares.
E preparam um projeto de lei para um fundo de
US$500 milhões para reconstrução do agro.
https://bit.ly/3dnwLkX
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Estados Unidos: reabre a maior planta
processadora de carne de porco

Estados Unidos: “Zangões assassinos” na costa oeste
do país preocupa trabalhadores agrícolas

Esta semana Smithfield Foods Inc, a maior
processadora de carne de porcos do mundo,
retomou as operações depois de ter fechado por 3
semanas devido à pandemia. A retomada é gradual,
iniciando com 250 dos 3.700 trabalhadores.

Descobriram centenas de zangões gigantes asiáticos
no estado de Washington, próximo à fronteira com
Canadá, representando uma ameaça para a população
e às abelhas melíferas (essenciais para a agricultura).
Os zangões foram vistos pela primeira vez no final de
2019.

Funcionários estatais e de sindicatos incentivaram
os empregados a realizar testes para assegurar que
sejam Covid-19 negativos antes de voltarem a
trabalhar.
https://reut.rs/3c5dsg0

O Departamento de Agricultura do estado de
Washington busca erradicá-los antes de que eliminem
as abelhas, afetando a polinização e a agricultura.
https://reut.rs/35zqOOV

Panamá: MIDA gere US$7 milhões para pagar
incentivos a produtores de arroz

República Dominicana: MAG informa apoio aos
produtores

O Ministério do Desenvolvimento Agropecuário
gere o pagamento pendente do incentivo de $7.5
por quintal de arroz; num total, o montante totaliza
US$7 milhões, para o período agrícola 2020-2021.
O subsídio foi estabelecido em administrações
anteriores, mas o governo seguirá reconhecendo-o.

O Ministério da Agricultura informou que o governo
está trabalhando pelos produtores afetados pela
pandemia e zonas afetadas pela seca. O ministério
ativou a Comissão de Mitigação da Seca, a qual
entrega 10 mil sacos de alimento de forragem de
milho para alimentar o gado e está enviando
caminhões com água às zonas afetadas.

Também pagarão os incentivos que recebem os
produtores de leite bovino, os produtores de grãos,
assim como os de milho.
https://bit.ly/3c8rrlc

Entre outras medidas, o governo está adquirindo
frango e leite, assim como realizando feiras de
produtos agrícolas para apoiar aos produtores.
https://bit.ly/3b5w3Hr
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Comercialização
*Medidas de caráter comercial que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que
geralmente são exportados nesta época, reflexo na logística comercial e nas cadeias globais de
abastecimento.
Colômbia: cai movimento de carga nos portos em
3,8% durante o primeiro trimestre

Uruguai: queda ano a ano de 22,7% nas exportações
durante o mês de abril

Durante os primeiros três meses deste ano, as
distintas zonas portuárias colombianas
movimentaram 44,8 milhões de toneladas, marcando
uma queda de 1.7 milhões de toneladas.
Contabilizam um menor volume de carga mobilizada
nas zonas portuárias de Buenaventura e
Cartagena. Os produtos que registraram baixas para
a zona portuária de Buenaventura foram milho,
açúcar e produtos químicos, enquanto que em
Cartagena foram
hidrocarbonetos. https://bit.ly/35A4AfL

A diminuição nas exportações durante o mês de abril
deve-se, principalmente, pela queda nas vendas de
carne e celulose.
Os subprodutos de carne (-49,8%) e a carne bovina (41,8%) foram os produtos com maior queda,
principalmente por uma redução de cerca de 30% nas
vendas para China e uma retração de 77% para a
União Europeia, os dois principais mercados para este
produto.

Estados Unidos e Reino Unido iniciam negociações
comerciais pós-Brexit

México: Poder Legislativo deve aprovar pacote de
projetos necessários para o T-MEC

Nesta terça se iniciaram as conversas comerciais com
o Reino Unido, de onde se espera que a agricultura
seja um dos temas mais difíceis de negociar, dada à
forte oposição britânica aos cultivos geneticamente
modificados dos Estados Unidos e aos tratamentos
antibacterianos para as aves de granja.
O Reino Unido é o sétimo maior parceiro comercial
de bens dos Estados Unidos, depois da Coreia do Sul.
https://reut.rs/2W6YyjO

Os projetos devem estar aprovados antes de 1 de
julho, quando entra em vigência o novo tratado entre
México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

Panamá: exportadores de fruta perdem US$8,8
milhões

Paraguai: aumentam exportações de carne bovina
durante os primeiros 4 meses do ano

Cifras preliminares do Gremial de Agroexportadores
de Produtos Não Tradicionais do Panamá revelam
perdas de US$8, 8 milhões nas exportações de
melancia, melão e abacaxi durante a temporada
agrícola 2019-2020. A diminuição no consumo e o
fechamento de alguns canais de comercialização,
devido à pandemia, afetaram as exportações e
muitas frutas apodreceram nos campos devido aos
cancelamentos de
pedidos. https://bit.ly/2WyVdZT

As exportações de carne bovina aumentaram 1,5%
este ano em relação ao ano passado, alcançando um
total de 73.586 toneladas durante os primeiros
quatro meses do ano.
Segundo o valor de exportação, registraram um
crescimento de 10,4% até abril deste ano. O principal
destino das exportações foi o Chile (participação de
34%), seguido da Rússia (23%) e Israel
(13%). https://bit.ly/2yvmswh

O arroz foi o produto com melhor desempenho.
https://bit.ly/3cjCUy8

Entre o pacote de projetos para aprovar está a
iniciativa de Lei Federal de Variedades Vegetais.
https://bit.ly/3c9YNQz
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Mundo: OIC estima superávit de café em 2019-20
A OIC prevê um superávit no mercado mundial de café de 1,95 milhões de sacas de 60 quilos no ciclo 2019/-0,
devido ao impacto dos confinamentos pelo coronavírus.
A previsão de produção 2019-20 não mudou dado que a maior parte da colheita se deu antes do impacto da
pandemia, mas esperam um impacto na produção 2020-21.
Sobre as exportações, os envios mundiais de café caíram 3,7% em março com relação ao ano anterior em
11.06 milhões de sacas. https://reut.rs/2KZMQRF
Medidas do comércio em tempos de pandemia (OMC e ITC)
À continuação, confira as medidas comerciais relacionadas com produtos agroalimentares notificadas na
última semana (30 de abril a 5 de maio):
•

Taipei: Medidas alternativas temporárias para a apresentação de certificados para garantir a
sanidade, inocuidade alimentar, devido à pandemia Covid-19 (SPS).
•

Tailândia: termina a proibição temporária de exportar ovos de galinha (não se deu extensão da
proibição estabelecida em 26 de março).
OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimento
*Medidas que os Ministérios da Agricultura de diferentes países estão tomando no tema de segurança
alimentar.

Cafeicultores centro-americanos se beneficiam de
assessoria ante a pandemia

Agro brasileiro garantiu em abril o melhor superávit
comercial em 3 anos

Entre as capacitações virtuais que receberam os
cafeicultores estão as orientações sobre a
amostragem para a análise química do solo e
recomendações para o manejo de tecidos na planta
de café.

O superávit comercial de $ 6,7 bilhões em abril é o
melhor para o mês desde 2017 (+7 bilhões), com
exportações praticamente estáveis, apesar da
pandemia de coronavírus, ajudado pelo aumento do
apetite asiático.
As recomendações são compartilhadas através de https://bit.ly/2SGFWVs
listas de difusão em WhatsApp, ferramenta a qual ao
menos 80% das famílias que trabalham diretamente
com o PROCAGICA têm acesso. Deste modo, se Exportações de soja superam os 14 milhões de
estabelece uma constante interação entre técnicos e toneladas e alcançam recorde em abril no Brasil
produtores pertencentes a 191 organizações.
Acumuladas de janeiro a abril, as exportações do Brasil,
https://bit.ly/35z5KrX
o maior exportador mundial de sementes oleaginosas,
Uma vez mais, o agro é estratégico para manter o alcançaram os 35,76 milhões de toneladas, e China
mundo de pé
tomou 26,5 milhões de toneladas, de acordo com
dados da agência marítima.
A oportunidade do setor estará na demanda
https://bit.ly/2YyNpdb
internacional de alimentos e nas cadeias
agroalimentares serão fundamentais para sustentar Agro não é imune, requer atenção e seguimento
o emprego.
Enquanto a economia uruguaia freou bruscamente
Pesem as dificuldades que o contexto atual gera, a
devido ao coronavírus, a produção do campo manteve
atividade do campo não se deteve na Argentina e se bom nível de atividade, apesar de alguns problemas
estima que nesse país se plantarão superfícies
como a parada na indústria frigorífica e a necessidade
similares em comparação com a campanha passada. de mudanças nos protocolos de trabalho para evitar a
https://bit.ly/3b8Zk3M
propagação da epidemia, o que torna algumas tarefas
mais complexas.
Pode o México garantir o abastecimento de
Em comparação com outros setores, o agro se manteve
alimentos durante a emergência sanitária?
melhor e será muito importante no futuro, para
O que acontece com os grupos vulneráveis e as
empurrar a toda a economia para a plena atividade.
pessoas que vivem o dia? Como mudará a maneira
https://bit.ly/2yvoRqL
de consumir depois da pandemia? Ainda que a
produção por agora esteja garantida, o Conselho
Mexicano da Carne vê diversos fatores que afetaram
a demanda de carne no país, como a queda do
poder aquisitivo dos consumidores.
https://bit.ly/2A2Wvoh
7

8

