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 Covid-19 no mundo  

** Esse monitoramento é um espaço dinâmico criada pelo IICA para atualizações periódicas com o objetivo de 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 04 de agosto 2020 (14:00 md CST). 

Edições anteriores em: https://iica.int/es/monitor 
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Análises e cenários  
Últimas informações do Blog do IICA  

Gráfico da semana 
Monitoramento das taxas de câmbio e seus efeitos no setor durante o Covid-19: Desvalorização das moedas 
da ALC em relação ao USD. 
 
Com dados médios de julho de 2020 (média mensal) e comparação com dezembro de 2019, o Real brasileiro 
sofreu desvalorização de 28.4%; o peso argentino, de 19.4%; o peso mexicano de 17% e o peso uruguaio, de 
14.5%. Para o setor agroalimentar, este tipo de desvalorização causa impactos diferentes. Por um lado, a 
perda de valor da moeda nacional com relação ao dólar faz os produtos nacionais ficarem mais baratos para 
os compradores externos, beneficiando as exportações, enquanto encarece o preço dos alimentos e 
insumos importados.  
 
No artigo Monitorando os tipos de câmbio no #BlogIICA, pode-se consultar o gráfico interativo sobre a 
desvalorização da moeda na ALC com relação ao dólar, assim como o gráfico interativo sobre a avaliação do 
tipo de câmbio com relação ao dólar, onde se poderá observar a volatilidade das moedas da ALC nos últimos 
meses.  
 
Mais detalhes no post  https://bit.ly/2M2a3TQ   #BlogIICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2M2a3TQ
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Temas de relevância do setor agroalimentar 
 

Produção 
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar, informações sobre canais impactados 
observados nos países das Américas e efeitos sobre produtos cultivados ou colhidos no momento. 

 
Argentina: Bancos registram aumento na demanda 
por empréstimos agrícolas 

Os principais bancos do país indicam um aumento na 
demanda por créditos agrícolas durante este 2020. A 
maioria dos créditos é destinada à compra de 
máquinas e equipamentos. 

Segundo o La Nación, "o produtor queria se 
assegurar de que teria por um ano aquelas 
mercadorias para as quais  não estava claro como 
seria a dinâmica da oferta de determinados insumos, 
como resultado do contexto da Covid-19 e da 
logística".  
 
https://bit.ly/3i8aJVI 
     

 

Brasil: Conselho Monetário Nacional (CMN) aprova 
medidas para agricultores 
 
A pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o CMN aprovou medidas como a 
redução da taxa de juros para os agricultores afetados 
pelo ciclone na Região Sul e a pandemia. Além disso, o 
CMN deu autorização aos agentes financeiros para que 
os agricultores familiares incluídos no Pronaf, cujas 
atividades foram prejudicadas pelo ciclone, possam 
obter fundos e créditos de investimento com as 
menores taxas de juros aplicadas ao programa. Na 
sessão, eles também testaram resoluções sobre crédito 
para o agronegócio familiar, o valor base dos preços do 
algodão e renegociação para agricultores afetados pela 
seca. https://bit.ly/2DAUAc8  

Colômbia estima colher 8 milhões de sacas de café 

Nos próximos dias, começa a segunda safra de café 
do ano, que representa 60% da produção. O país 
espera colher, em meio ao desafio proposto pelo 
coronavírus, cerca de 8 milhões de sacas de café de 
60 kg. 

Um dos principais desafios será a mobilização de 
colhedores. A colheita do segundo semestre é 
coletada nos departamentos de Caldas, 
Risaralda, Armênia e Antioquia, onde são 
necessários de 180.000 a 200.000 produtores, a 
maioria proveniente de departamentos como 
Cauca, Nariño e Huila. Segundo o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2020 
chegará a 14,2 milhões de sacas de café, com 
valor aproximado de US$ 8,9bilhões. 

https://bit.ly/30qbVxu e https://reut.rs/3keJ5YL 

Colômbia: produção de cacau cresceu 9% no primeiro 
semestre 

Conforme divulgado pela Fedecacao, a produção de 
cacau superou as expectativas, registrando 34.889 
toneladas, ou seja, um aumento de 9% em relação ao 
mesmo período de 2019, quando foram produzidas 
32.105 toneladas. 

Por outro lado, as exportações de grãos de cacau seco 
cresceram 46%, passando de 4.279 toneladas no 
primeiro semestre de 2019 para 6.233 no mesmo 
período de 2020. 
 
https://bit.ly/2PoZR9w   
   

  

https://bit.ly/3i8aJVI
https://bit.ly/2DAUAc8
https://bit.ly/30qbVxu
https://bit.ly/2PoZR9w
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Honduras: aumento da produção de feijão 
estimado em 1,9 milhão de quintais 

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária 
(SAG), a produção de feijão aumentará para 1,9 
milhão de quintais na segunda safra, mesmo em 
meio à pandemia. Durante a primeira colheita, foram 
obtidos 250 mil quintais de feijão. 

Em Honduras, cerca de 2,3 milhões de quintais de 
feijão são consumidos, portanto, a produção cobrirá 
a demanda nacional. 

Como medida diante da pandemia, o SAG 
estabeleceu o Título de Solidariedade Produtiva 
(BSP), que é distribuído em 80% para o feijão e 20% 
para o milho, através do qual distribuem sementes e 
fertilizantes. 

 

https://bit.ly/2EQIxbv e https://bit.ly/2DAWt8I   

 

 
Peru: Ministério da Agricultura e Irrigação estabelece 
ações para reativar gado 

O Ministério da Agricultura e Irrigação (Minagri) 
divulgou um pacote de medidas para impulsionar o 
setor pecuário nacional, que busca beneficiar mais de 
um milhão e 758 mil produtores agrícolas. 

Entre as ações está a alocação inicial de S/90 milhões, 
que espera beneficiar 30 mil produtores através do 
fundo AgroPerú. 

Com o concurso AGRO RURAL, serão instalados mais 
de 135.000 hectares de pastagens cultivadas em 23 
regiões, com um investimento de S/103 milhões. Além 
da instalação de galpões para a estação de geada e 
entrega de kits de conservação veterinária e 

forrageira. Foram lançados dois projetos de 
investimento em melhoramento genético de 
bovinos. 

https://bit.ly/3grVPJu  e https://bit.ly/31mRhOh    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2EQIxbv
https://bit.ly/2DAWt8I
https://bit.ly/3grVPJu
https://bit.ly/31mRhOh
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Comercialização 
*Medidas comerciais adotadas pelos países, detalhes sobre impactos nos produtos normalmente exportados 
no período, na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos. 

 
Peru: janela única para o comércio exterior beneficia 
exportadores e importadores 
  
Recentemente, foi publicado o Decreto Supremo nº 
008-2020-MINCETUR, que aprova o regulamento da 
Lei de Fortalecimento da Janela Única do Comércio 
Exterior (VUCE). Isso reduzirá o tempo e os custos de 
logística para quem deseja fazer negócios no Peru em 
tempos de pandemia, e é uma ferramenta que 
melhorará os processos e a digitalização no comércio 
exterior. 
 

https://bit.ly/2XpQFpI  
 

 
Peru: Avanços no acordo comercial com o Reino 
Unido 

O Presidente do Conselho de Ministros explicou aos 
congressistas que o acordo com o Reino Unido 
permitirá que 95% dos produtos peruanos entrem no 
mercado britânico livre de tarifas. Dessa forma, 
espera-se que o Peru se estabeleça como o segundo 
maior exportador de frutas da América Latina para 
este país no velho Continente. 
 

 

https://bit.ly/30taluE 

 
Panamá: surgem oportunidades para exportar 
abóbora e abacaxi para a Europa 

O Panamá exportará um contêiner com 1.200 caixas 
de abóbora panamenha (variedade de abóbora 
arjuna) produzido pela empresa Panamá Squash, com 
valor de $ 86.400,00 e será enviado para o Reino Unido 
e Holanda. 

Além disso, a empresa exportará, para esse mesmo 
destino, um contêiner de abacaxi a cada quinze dias 
por três meses, totalizando US $ 126.000,00.  
 

https://bit.ly/3i8uk8g  

 
México: desenvolve plano estratégico para tirar 
proveito do acordo comercial com a União Europeia 

Esse plano visa a aumentar os fluxos comerciais e abrir 
oportunidades de negócios para produtos agrícolas 
que tenham tratamento preferencial neste contrato 
comercial, além de explorar novos mercados para 
expandir suas exportações. 

Além disso, o México procurará iniciar a revisão do 
Acordo de Associação Estratégica com o Japão, 
trabalhará para fortalecer e abrir o mercado com a 
China e continuará a progredir na administração e uso 
do acordo com os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC).  
 
https://bit.ly/3k8PyVb  
 

  
Brasil:  registra aumento no desempenho agrícola 
 
O Brasil registrou um superávit comercial de US $ 
8.060 milhões em julho, o maior valor em um mês em 
mais de 30 anos. 
 
A pandemia de Covid-19 causou uma queda nas 
exportações muito menor do que a sofrida pelas 
importações e desencadeou o preço do dólar. 

 
Alemanha: presta apoio financeiro ao comércio de 
produtos agrícolas 
 
O governo da Alemanha contribuiu com 150.000 euros 
para ajudar os países em desenvolvimento e os países 
menos desenvolvidos (LDCs) a atender aos padrões 
internacionais de segurança alimentar e saúde animal 
e vegetal, com vistas a aumentar o acesso a esses 
países para os mercados agrícolas. 

https://bit.ly/2XpQFpI
https://bit.ly/30taluE
https://bit.ly/3i8uk8g
https://bit.ly/3k8PyVb
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No entanto, o setor agrícola apresentou bom 
desempenho, com aumento de 17,3% e, juntamente 
com o crescimento da indústria de mineração (+ 1,5%), 
evitou uma queda maior nas exportações. 
 

https://bit.ly/3grv7R2  

 
 
 
 
 
 

 
Além disso, os membros da OMC preparam um 
relatório sobre segurança alimentar e saúde animal e 
vegetal para continuar trabalhando nessa questão. 
 
https://bit.ly/39TT2pX 
  
https://bit.ly/3fquK7V  

 

 

 

Abastecimento 
 * Medidas tomadas pelos Ministérios de Agricultura de diferentes países com relação à segurança alimentar.  

 
Terceiro webinar do IICA e da ALADI enfatizou a 
importância da produção segura de alimentos em 
tempos de pandemia 

O Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA) 
e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 
realizaram o terceiro webinar da série de conferências 
"Treinamento para a internacionalização das PMEs 
agrícolas 2020". 

O ciclo do webinar é voltado para pequenas e médias 
empresas do setor agrícola que desejam dar um salto na 
exportação de seus produtos. Esta terceira reunião 
virtual se concentrou em medidas sanitárias e 
fitossanitárias, com o título "Garantindo a segurança 
alimentar na Covid-19. Desafios e oportunidades" 

 https://bit.ly/3ijPosz  

Cooperativismo e associatividade: pilares para a 
recuperação econômica da agricultura 

O cooperativismo e a associatividade serão 
fundamentais para a recuperação econômica do setor 
agroalimentar nas Américas, devido ao seu papel de 

 

México desenvolve plano estratégico para 
aproveitar acordo comercial com UE  

O plano busca incrementar os fluxos comerciais e 
abrir oportunidades de negócio com os produtos 
agropecuários que contam com tratamento 
preferencial no marco do acordo com a União 
Europeia e a explorar novos mercados para ampliar 
as exportações. Além disso, o México buscará 
iniciar a revisão do Acordo de Associação 
Estratégica com o Japão, e vai trabalhar no 
fortalecimento comercial e na abertura do 
mercado chinês e vai continuar avançando na 
administração e aproveitamento do acordo com os 
Estados Unidos e com o Canadá.  

https://bit.ly/3k8PyVb 

Mais de 3.500 pequenos agricultores no Chile 
participam do Programa de Alianças Produtivas 

Durante este ano, e apesar da crise de saúde 
causada pela Covid-19, mais de 3.500 pequenos 
agricultores de várias regiões do país participam de 
Programas de Aliança Produtiva por meio de 87 

https://bit.ly/3grv7R2
https://bit.ly/39TT2pX
https://bit.ly/3fquK7V
https://bit.ly/3ijPosz
https://bit.ly/3k8PyVb
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gatilho para a agricultura familiar e suas contribuições 
nos campos social e ambiental, entre outros. 

É o que afirmam líderes do movimento cooperativo no 
hemisfério, representantes de entidades financeiras 
multilaterais e outras autoridades durante um diálogo 
virtual facilitado pelo IICA. 

Como explicaram, o cooperativismo é fundamental para 
seu papel de fornecedor de bens e serviços, além de 
facilitar o acesso a alimentos e financiamento, 
proporcionar condições para que os produtores 
familiares entrem nos mercados internacionais, 
aumentar a competitividade e agregar valor, entre 
outros. 

https://bit.ly/2PouzQ3 

acordos com 51 indústrias, empresas e associações 
camponesas, o que permitiu poder de compra e 
renda estável. 

https://bit.ly/33nD7ip  

 

https://bit.ly/33nD7ip

