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2.696.206 

.189 Casos confirmados 

de Covid-19 nas 

Américas 
 

Países 
 

Maior quantidade de 
casos nas Américas: 
 
USA (1.721.926) 
BRA (438.238)  

PER (141.779) 

CAN (89.976) 

CHL (86.943) 
 Covid-19 no mundo  

**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. 

 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados de 29 de maio de 2020 (8:00 am 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  
Do Blog do IICA, o mais recente: 
 
No Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) lançamos o ciclo de seminários web 
“Pensando no mundo e na segurança alimentar na América Latina e no Caribe no pós-Covid-19. A 
iniciativa busca antecipar possíveis soluções e políticas necessárias para contribuir com a segurança 
alimentar, a reativação econômica e o comércio depois da pandemia. 
 
Teremos um total de 6 seminários web. Confira a seguir as exposições do quinto seminário: 
“Abastecimento, agricultura e segurança alimentar na ALC no pós-COVID-19”. 
 

Exposição de Graciela Fernández, Presidente da Cooperativas das Américas  
 
 
“A intercooperação entre cooperativas de 
poupança e crédito que outorgam financiamento 
a suas similares agrárias, assim como a pequenos 
agricultores para avançar e manter-se nesta 
situação complexa, e aquelas de consumo que 
apoiem as agrárias para que possam colocar seu 
produto, são parte dos muitos aportes que este 

setor pode oferecer”.  
 

 
Convidamos a compartilhar seus comentários, consultas e dúvidas em nosso #BlogIICA, a exposição 
completa em: https://bit.ly/3dgKpGM 
 

Exposição de Álvaro Ramos, Ex-ministro da Agricultura e de Relações Exteriores 
do Uruguai.   
 

 “Os grandes desafios vindouros 
serão políticas públicas diferenciadas, porque 
as necessidades são distintas segundo as 
regiões e os países, assim como a assistência 
técnica, extensão rural, financiamento e 
acesso do produtor a informação sanitária e 
fitossanitária, além de protocolos e insumos 
para garantir a inocuidade dos alimentos ao 
consumidor”. 

 
Convidamos a compartilhar seus comentários, consultas e dúvidas em nosso #BlogIICA, exposição 
completa em: https://bit.ly/2XdCG6W 

https://bit.ly/3dgKpGM
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
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Temas de relevância do setor de agroalimentos  

Mercados 
*Relatório da OIMA, rede de cooperação integrada pelos Sistemas de Informação de Mercados Agrícolas 
(SIMA) de 33 países do hemisfério. Informação reunida por país. 

 
Gráfico da semana  
 

Monitorando os tipos de mudança e seus efeitos sobre o setor durante a Covid-19: Desvalorização das 
moedas da ALC em relação ao USD. 

Durante a Covid-19, as moedas que mais se desvalorizaram no mês de maio com relação a dezembro de 2019, 
foram o real brasileiro (39,7%), o peso mexicano (26,11%), o peso colombiano (16,15%) e o peso chileno 
(12.33%). A desvalorização das moedas locais beneficia as cadeias agroexportadoras, mas afeta os 
consumidores e os produtores para o mercado doméstico ao encarecer as importações de alimentos, insumos 
e matérias-primas.    

 

As desvalorizações pronunciadas das moedas com relação ao dólar em parte se devem a saída de fluxos de 
capital dos mercados emergentes, que o FMI estima foi de USD 100.000 milhões em fevereiro - março, um 
volume mais de três vezes maior que no mesmo período da crise financeira global de 2008.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais detalhes no post https://bit.ly/2M2a3TQ  em #BlogIICA   
 

 

 

https://bit.ly/2M2a3TQ
https://blog.iica.int/
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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: OJF estima queda de 19,2% para a 
economia em abril  
 

Segundo o Índice Geral de Atividade de OJF, a 
economia argentina caiu 19,2% durante o mês de 
abril (interanual), acumulando uma contração de 
9,2% durante o primeiro quadrimestre.  
O setor de agricultura e pecuária foi um dos menos 
afetados, registrando uma queda de 8,3%, no 
entanto, neste setor enfatizam que se ele compara 
contra a produção recorde do ano 
anterior. https://bit.ly/2TMv2OL  

 

Brasil: aumenta o desemprego a 12,6%  
 

A crise do coronavírus gerou um impacto negativo no 
mercado laboral, alcançando um desemprego geral de 
12,6% nos três meses em abril, sendo comércio e 
construção os setores mais afetados. Por sua parte, no 
setor de agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura perderam 157 mil empregos. Em 
relação com o nível do ano anterior, a agricultura 
perdeu 233 mil 
trabalhadores.  https://glo.bo/3cghGQV e 
https://bit.ly/3gA3sOa   

 
Brasil: USDA estima aumento de 15% na colheita 
do café brasileiro  
 

Segundo relatório do USDA, a colheita do café 
brasileiro 2020/21 crescerá em 15%, alcançando um 
recorde de 67,9 milhões de sacos de 60 kg. O 
aumento se deve às boas condições climáticas na 
maioria das regiões produtoras. Com relação às 
exportações de café brasileiro, estima-se que para o 
ano 2020/21 alcance os 41 milhões de 
sacos. https://glo.bo/3dcsNMf   

 
Colômbia: Acosemillas dá tranquilidade sobre 
disponibilidade de sementes  
 

Segundo cifras do grêmio, a produção de sementes 
certificadas, insumo base para a produção agrícola, foi 
de cerca de 40.000 toneladas em 2019, principalmente 
para arroz, milho, algodão, soja, sorgo, papa e 
feijão.  https://bit.ly/2TPfPfJ   

 

 
Costa Rica: ICAFÉ projeta aumento da colheita de 
café em 20% para o segundo semestre  
 

As projeções para as colheitas de café na segunda 
metade do ano indicam um aumento de 20%. Os 
meses de maior colheita serão agosto e setembro.   
 

O instituto trabalha em medidas que permitam que 
a colheita se produza com a maior segurança 
possível. Ao mesmo tempo, elaboram uma base de 
dados para informar das necessidades de mão de 
obra nas distintas regiões cafeeiras. 
https://bit.ly/2TMnStE  
 

 
República Dominicana: governo destina 3 bilhões de 
pesos para ampliar créditos do Banco Agrícola  

 
O orçamento adicional tem como objetivo atender a 
“demanda aumentada de crédito que surge agora a 
partir do impacto do coronavírus”.  
 

O ministro da Agricultura, Osmar Benítez, afirma que o 
presidente também autorizou a entrega de mais de 
400 milhões de pesos a cerca de 70 associações de 
pequenos produtores. Assim como o investimento 
para reabilitar cerca de 300 sistemas de 
bombeamento que o Instituto Agrário Dominicano 
(IAD) tem.  
https://bit.ly/3euHaM9   

https://bit.ly/2TMv2OL
https://glo.bo/3cghGQV
https://bit.ly/3gA3sOa
https://glo.bo/3dcsNMf
https://bit.ly/2TPfPfJ
https://bit.ly/2TMnStE
https://bit.ly/3euHaM9
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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. 

 
Argentina: a baixa no Paraná afetará as exportações 
argentinas até setembro  
 

A observação feita por especialistas alerta que as 
companhias do polo aeroportuário deverão seguir 
carregando os barcos por debaixo do nível normal 
por ao menos até setembro.  
A zona portuária de Rosário é de onde saem 80% dos 
embarques agrícolas e agroindustriais da Argentina. 
Atualmente é o período de maior atividade de carga 
de soja e milho no país.  
https://reut.rs/3ccHoGe   

 

Argentina: exportações de carne aumentaram em 
17% durante o primeiro quadrimestre  
 

O aumento de 17%, com relação ao mesmo período 
do ano anterior, equivale a mais de 249mil toneladas 
exportadas de carne (bovina, frango e porco), ou 
seja, o país enviou 32.132 toneladas a mais apesar da 
pandemia.  
 
Os principais destinos de carne bovina e de frango 
foram China e Chile, enquanto que a carne de porco 
teve como principal destino China e Rússia.  
https://bit.ly/3c8LQ8Z   

 
América Central: Honduras e Guatemala fecham  
fronteira para Costa Rica  
 

Honduras e Guatemala fecham fronteiras a 
mercadorias da Costa Rica como medida de 
“reciprocidade” em resposta às medidas impostas 
pela Costa Rica. Segundo a Ministra de Comércio 
Exterior da Costa Rica (COMEX), a prioridade um do 
país é reabrir a fronteira com a 
Nicarágua.  Adicionalmente, COMEX flexibilizou três 
medidas do plano piloto, que foram sugeridas por 
transportadoras 
costarriquense.  https://bit.ly/3di359i 
e  https://bit.ly/2yI2D55   
 

 
Comunidade Andina: aprovam medida 
para facilitação do comércio exterior  
 

Os países da CAN (Colômbia, Bolívia, Equador e Peru) 
aprovaram uma norma que agiliza os procedimentos 
para intercambiar certificados de origem digital entre 
os países.  
 
Adequarão o Sistema Andino de Assinaturas 
Autorizadas com a finalidade de que as plataformas 
de cada país se possam uniformizar, além de permitir 
a interoperabilidade.  https://bit.ly/3gte55H   

 

 

Guatemala: exportações sobem 8,1% durante o 
primeiro trimestre  
 

As exportações guatemaltecas alcançaram um 
crescimento de 8,1% durante o primeiro trimestre 
com relação ao mesmo período do mês anterior. 
Dentro dos principais produtos exportados destacam-
se as vendas ao exterior de cardamomo, banana e 
café.  
Banguat estima que para este ano, as exportações de 
Guatemala se contrairão 8%.  
https://bit.ly/2yMytxC   

 

Uruguai: reativa venda de carne para a China, Israel 
e gado vivo  para Turquia  
 

O titular da Pecuária informou que se reativaram os 
negócios com carne, em especial com a China, e 
exploram a possibilidade de comercializar com países 
do Sudeste Asiático.   
 

https://bit.ly/2XeHN6R   
 

https://reut.rs/3ccHoGe
https://bit.ly/3c8LQ8Z
https://bit.ly/3di359i
https://bit.ly/2yI2D55
https://bit.ly/3gte55H
https://bit.ly/2yMytxC
https://bit.ly/2XeHN6R
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Abastecimento 
*Medidas que os Ministérios da Agricultura de diferentes países estão tomando no tema de segurança 
alimentar. 

 
Cooperativismo e associatividade: fundamentais 
para fortalecer agricultura e abastecimento  

Impulsionar o cooperativismo e a associatividade 
serão aspectos fundamentais no cenário pós-Covid-
19 para potenciar o papel da agricultura familiar 
como provedor de alimentos nas Américas. 

Esses elementos, acompanhados de políticas públicas 
diferenciadas, digitalização e conectividade para 
capacitações, assistência técnica e acesso à 
informação sanitária, fortalecerão os circuitos curtos 
nos quais a agricultura familiar é fundamental para o 
abastecimento alimentar. Segundo concordaram a 
presidente da Cooperativas das Américas, Graciela 
Fernández, e o ex-ministro da Agricultura e de 
Relações Exteriores do Uruguai, Álvaro Ramos. 
https://bit.ly/3grlYsh 
 

IICA e Banco de Alimentos no México entregam 
provisões em Cancun  

O Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e a Rede de Bancos de Alimentos de 
México (BAMx) entregaram alimentos à população 
vulnerável em Cancun, Quintana Roo, como parte das 
ações estratégicas adotadas ante a pandemia de 
coronavírus. 
 
No marco do convênio entre BAMx e o IICA, no  
último 15 de maio foi entregue um primeiro 
embarque com 13 toneladas de arroz e 11 toneladas 
de feijão ao Banco de Alimentos de Quintana Roo, 
como parte do Plano de Emergência por Covid-19, 
para serem distribuídos a famílias com 
vulnerabilidade alimentar. https://bit.ly/2yFFH6j  

 
Amoras chilenas subiram em demanda e preço  

As amoras chilenas tiveram uma alta em seu valor 

nos primeiros 4 meses de 2020, subindo quase 5% 

com um volume de venda de USD 442 milhões.  

Este comportamento de alta é geral no mercado, 

assim indicam os preços que está obtendo a 

produção proveniente de Huelva, Espanha, e também 

dos países da região de Los Balcanes, que 

conseguiram deter a curva de queda natural para 

estas datas e alcançar preços muito superiores a 

temporadas passadas. https://bit.ly/3gvvMBq 

Preço do feijão continua em alta por especulação 
em El Salvador   
 

O preço do feijão continua aumentando e somente 
no último mês o valor médio a que se cotizou o 
quintal de seda nacional e importado reportou uma 
alta de 10 %, segundo as estatísticas agropecuárias 
do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAG). 

Para a Câmara Salvadorenha de Pequenos e Médios 
Produtores Agropecuários (Campo) não há motivos 
para aumentar o preço dos grãos básicos devido a 
que o mercado está surtido e assegurou que as altas 
respondem a especulação do mercado. 
https://bit.ly/2TQ4QT8 
 
Pedem para declarar atividade agropecuária como 
estratégica no México   
 

Para evitar que a crise sanitária se transforme em 
crise alimentar, o governo federal deve declarar a 
agricultura e a distribuição de alimentos como 
atividades estratégicas.  https://bit.ly/3ewH8n8  

 

https://bit.ly/2yFFH6j
https://bit.ly/3ewH8n8

