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** 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.
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Análises e cenários
Ultimas informações do blog do IICA:
Gráfico da semana
Monitorando o comércio agro durante a Covid-19: as exportações agrícolas da América Latina
aumentaram 8,5% em abril, enquanto as exportações totais de mercadorias caíram 29,9%
Em abril de 2020, as exportações agrícolas na ALC (14 países com dados disponíveis para esse mês)
cresceram 8,5%. (comparação com abril de 2019). Por outro lado, as exportações totais de
mercadorias caíram 29,9%. Como referência, em todo o mundo (dados disponíveis para 72 países), as
exportações agrícolas caíram 1,3% e as exportações totais de mercadorias despencaram 21,4% em
abril deste ano.
Os países que apresentaram maior crescimento das exportações agrícolas durante em abril foram
Brasil (28,9%), Costa Rica (8,2%), Argentina (4,9%), Bolívia (4,9%) e Guatemala (4,7%). Por outro lado,
as exportações agrícolas do Peru (41,7%) e Uruguai (16,8%) caíram significativamente.
Em relação aos produtos que mais crescem, destacam-se as exportações de soja, açúcar e carne
bovina e suína na região Sul, favorecidas pelo crescimento das importações desses produtos pela
China (consulte https://bit.ly/2O7yFeT ). Na América Central, cresceram as exportações de café,
banana e preparações alimentares. E nos países andinos as vendas de óleo de palma, extratos e
essências de café, chá e ervas, cítricos e vegetais frescos e secos estão aumentando.
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Questões relevantes no setor agroalimentar
Produção
*Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar e informações sobre canais de impacto
observados nos países das Américas e efeitos (produtos que são cultivados ou colhidos no momento).
Argentina: Bolsa de Rosário reduz estimativa de
colheita de trigo

Brasil: colheita estimada de grãos é recorde, apesar
da pandemia

A atualização da estimativa aponta para uma safra de De acordo com os resultados da décima pesquisa de
trigo de 18 a 19 milhões de toneladas, abaixo da grãos realizada pela Conab , estima-se uma produção
estimativa anterior de 21 a 22 milhões de toneladas. de grãos de 251,4 milhões de toneladas na safra
2019/2020. Esse resultado se deve principalmente às
O corte é devido a condições secas prolongadas nas lavouras de soja e milho, responsáveis por cerca de 88%
áreas de produção. O cálculo da área plantada da produção.
também foi reduzido para 6,6 milhões de hectares.
A Conab estima uma colheita recorde de soja de 120,9
milhões de toneladas, apesar dos problemas climáticos
https://reut.rs/2ChxXZV
registrados no Rio Grande do Sul. Em relação ao milho,
a expectativa é de produção de mais de 100 milhões de
toneladas.
https://bit.ly/2Zb3Ko9

Colômbia: a produção de banana é mantida apesar
do coronavírus e da doença do Panamá

Costa Rica: lança campanha: "Doe sementes, é hora de
ser solidário"

O país conseguiu manter a produção e as
exportações, apesar dos desafios trazidos pelo
coronavírus e pelo fungo tropical Fusarium tipo 4.
Segundo informações da Reuters, o fungo foi
detectado em julho do ano passado na província de
La Guajira, no norte, onde foram erradicados 190
hectares de bananas e foi necessário adotar
controles rigorosos para impedir que o fungo passe
para outras culturas.

A campanha foi lançada pelo Escritório Nacional de
Sementes (do Ministério da Agricultura e Pecuária) com
o objetivo de atender às necessidades de famílias e
comunidades vulneráveis em territórios rurais afetados
pela pandemia do COVID-19.
A doação será distribuída por todo o país e contará com
assistência técnica e monitoramento de cultivo,
armazenamento, entre outros.
https://bit.ly/2W4hLSB

A Colômbia é o quarto exportador mundial de
banana, atrás do Equador, das Filipinas e da Costa

Rica. https://reut.rs/2ZNHpw4
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Peru: Decreto concede financiamento a pequenos
produtores

Uruguai: MGAP concordou com o Plano Nacional de
Vigilância de Garfanhotos

Com um decreto, o país aprovou novas medidas para
o setor por meio de um fundo de apoio aos pequenos
produtores agrícolas (FAE-Agro), com S / 2 bilhões e
concederá empréstimos de até S / 30.000 a
produtores com menos de 5 hectares de cultivo.

O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca
concordou com o Plano Nacional de Vigilância de
Garfanhotos, que descreve ações para estabelecer um
Plano de Contingência, que será executado pela
Diretoria de Serviços Agrícolas ante a possível chegada
da lagosta ao território uruguaio.

Os empréstimos serão canalizados através de
cooperativas e caixas de poupança municipais. Serão
dois tipos de empréstimos: um com garantia de 98%,
que cobre montantes de até S / 15.000, e um
segundo tipo cuja garantia equivale a 95% da
cobertura e cobre valores entre S / 15.001 - S /
30.000.
https://bit.ly/2Zb9zls , https://bit.ly/3iPsXfB

O objetivo é implementar medidas para detectar a
entrada da praga, a fim de realizar um controle precoce,
minimizando o impacto nas culturas agrícolas e
florestais.
https://bit.ly/38EVBvg
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Comercialização
* Medidas comerciais que os países estão tomando, detalhes dos impactos nos produtos normalmente
exportados no período, na logística comercial e nas cadeias de suprimentos globais.
Reunião de Ministros da Comunidade Andina
Baixo financiamento ao comércio
A Organização Mundial do Comércio (OMC), a Câmara
de Comércio Internacional (ITC) e o B-20 Arábia
Saudita emitiram uma declaração conjunta sobre a
indisponibilidade de financiamento comercial, o que
poderia prejudicar seriamente a capacidade do
comércio para apoiar a recuperação na crise
econômica pós-covid-19. Eles pedem às entidades do
setor público e privado que colaborarem para
solucionar os déficits.
https://bit.ly/2W3xn91

Nicarágua: reporta queda nas exportações
As exportações da Nicarágua sofreram uma queda
significativa durante o primeiro semestre do ano, no
entanto, no caso específico de produtos agroalimentares, como feijão, carnes e café, crescem mais
de 14% em meio à pandemia.

Durante a reunião virtual dos Chefes de Estado da
Comunidade Andina, a Bolívia transferiu a presidência
temporária para a Colômbia e, entre os pontos mais
importantes considerados durante o evento, está a
cooperação entre os Estados para enfrentar a
pandemia da Covid-19, digitalização e facilitação dos
processos de comércio exterior e a consolidação dos
laços de integração entre os países andinos e outros
blocos de integração, como o Mercosul e a Aliança do
Pacífico. https://bit.ly/2W2aKBE

Estados Unidos: caem importações de frutas e
aumentam compras de legumes

https://bit.ly/2BTuAIF

Notícias destacam que as importações totais de
frutas para os EUA caíram 9% em maio em
relação ao ano anterior, para US $ 1,6 bilhão.
Importante observar que houve um crescimento
no setor de hortaliças. Esses dados comerciais
são enviados pelo USDA. Além do exposto, as
vendas de produtos congelados e enlatados
apresentaram forte desempenho, registrando
crescimentos de 15,1% e 22%, respectivamente.
https://bit.ly/2Zf3Ef6 https://bit.ly/2O9sZ3R

Chile e Peru com certificação eletrônica de produtos
agrícolas e vegetais

Cítricos, peras, maçãs e kiwis latino-americanos se
destacam por sua qualidade na Ásia

A certificação eletrônica é um sistema para troca de
informações sobre condições fitossanitárias e a
segurança de produtos agrícolas, usado para agilizar
o intercâmbio internacional.

A qualidade das frutas chilenas e peruanas se
destacam principalmente no leste da Ásia, apesar da
queda na oferta e demanda de alguns produtos,
como peras e kiwis, e a queda nos preços em alguns
mercados internacionais.

Para esse fim, as autoridades agrícolas chilenas e
peruanas assinaram um contrato de certificação
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eletrônica para a troca de produtos de origem
vegetal sem papel, que se aplica às importações e
exportações (no momento, não cobre
reexportações).
O trabalho do SAG (Chile) e do SENASA (Peru) foi
desenvolvido no âmbito das Janelas Únicas para
Comércio Exterior da Aliança do Pacífico, que
integram o México, Peru, Colômbia e Chile, a fim de
avançar na facilitação de comércio através de
transferências eletrônicas de informações sobre
produtos agrícolas e florestais.
O Chile exporta principalmente maçãs, peras,
madeiras e nectarinas para o Peru, sendo a África o
principal porto de partida. Em 2019, foram emitidos
528 certificados fitossanitários para o mercado
peruano, enquanto 233 exportações foram
certificadas no primeiro semestre de 2020. Abacates,
melancias, azeitonas e mangas são os produtos mais
exportados do Peru para o Chile.
t.ly/bq2u
t.ly/cOCa

Por outro lado, o fornecimento de produtos como
limões e tangerinas se recuperou nesse mercado, se
destacando inclusive diante da Austrália, o maior
concorrente e fornecedor de frutas na Ásia. As maçãs
chilenas também se destacaram com maior demanda
e rotatividade do que seus concorrentes em face de
uma demanda crescente e estável pelo produto
naquela região.
Para os kiwis, a campanha de 2020 é melhor do que a
de 2019, de acordo com as cotações de Guangzhou,
apesar da baixa oferta. As condições de chegada e
uma maior rotatividade favoreceram o aumento da
demanda pelo produto e o preço. Nos Estados
Unidos, a demanda permanece estável, apesar da
baixa oferta; enquanto na Europa, a oferta e os
preços têm tendência de queda.
t.ly/ghun
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Abastecimento
* Medidas tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar.
Mesa-redonda de negócios reuniu mais de 570
empresas do setor agroalimentar

Carne importada no Uruguai continua a bater
recorde

Nos dias 22 e 26 de junho, foi realizada uma
conferência virtual de negócios com o objetivo de
promover as redes de negócios de pequenas e médias
empresas do setor agroalimentar durante a pandemia,
usando ferramentas e plataformas virtuais e
facilitando sua recuperação.

Há vários anos, a importação de carne bovina
paraguaia e brasileira vem ganhando espaço no
mercado uruguaio, com cada vez mais espaço nas
prateleiras de supermercados e açougues. Isso levou à
quebra de registros de importação ano após ano e
2020 parece não ser exceção. Somente em junho
deste ano, o foram importadas 2.667 toneladas, o que
A mesa-redonda de negócios, realizada por meio da implicou em um aumento de 23% em relação ao
plataforma Red Centroamericana de Comercio mesmo mês do ano passado. https://bit.ly/2Dm6TJf
(REDCA), contou com a participação de 574 empresas
de 22 países da América Latina e Europa, que tiveram Da fazenda ao estacionamento e para a mesa: a
a oportunidade de ampliar seus contatos com Pandemia está inspirando esforços criativos para
potenciais parceiros estratégicos, clientes ou obter alimentos de origem local
fornecedores.
Os mercados e restaurantes agrícolas mudaram, então
No total, foram realizadas 1.037 reuniões e, até o as pessoas estão encontrando novas maneiras de
momento, foram registradas intenções comerciais obter sua comida. https://wapo.st/2CpqOXa
que somam mais de US $ 4,7 milhões.

https://bit.ly/2W3t4uo
"Produzir café especial é uma paixão, mais que um
trabalho"
Gerardo Javier Peñalba, 27 anos, honra a tradição de
quase um século de produção de café em sua família,
tornando o café o mais cobiçado no leilão eletrônico
internacional.
"Eu fiz apenas o que tinha que fazer para representar
minha família, que há quase 100 pertence à indústria
cafeeira, e queria assumir a responsabilidade por
essa herança", disse Peñalba, que lidera o leilão com
uma pontuação de 93%.

Agricultura 4.0 deixará as redes camponesas fora do
jogo
A Agricultura 4.0 paira sobre o mundo e o
deslocamento que pode causar nas redes
camponesas, das quais depende 70% do suprimento
global de alimentos, pode ser adverso, alertou a Dra.
Silvia Ribeiro, diretora para a América Latina do Grupo
ETC, uma organização internacional com status
consultivo perante as Nações Unidas (ONU).

Portanto, é urgente questionar e desmontar o
sistema de alimentos do agronegócio que, em conluio
com as principais plataformas digitais, aumentará o
controle corporativo no mundo.
A variedade de café Gueixa se adapta muito bem à https://bit.ly/320ujy9
área de Marcala. Seu ambiente ecológico, cercado por
árvores frutíferas e musáceas, favorece a qualidade do
grão. https://bit.ly/3iPvu9w
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