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PER (240.908) 

CHL (220.628) 

MEX (159.793) 
 Covid-19 no mundo  

** Esse monitoramento é um espaço dinâmico para atualizações periódicas criadas pelo IICA para 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 18 de junho de2020 (12:00 md CST). 

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

Inovações tecnológicas agrícolas: oportunidades para enfrentar a crise da Covid-
19 na América Latina  

A situação atual é apresentada como uma oportunidade de crescimento para a região da América 

Latina, para que possa inovar nos processos de produção agrícola e implementar tecnologias de ponta 

no setor agrícola (ou "AgTech" por sua sigla em inglês “Agriculture Technology”).  

Torna-se essencial priorizar o investimento em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento em 

nossos países, reduzir a dependência de importações de produtos agrícolas ou de insumos biológicos 

para produção. Agricultura digital, agricultura 5.0 ou inteligência artificial, Internet das Coisas (ou IoT, na 

sigla em inglês: Internet of Things), blockchain, fazendas verticais, urbanas e “indoor”, agricultura 

regenerativa e bioeconomia são alguns dos as diferentes tecnologias disponíveis no setor agrícola para 

otimizar processos agroindustriais, incluindo questões de sustentabilidade e mudanças climáticas, e 

para enfrentar os efeitos da COVID-19. 

 

Todos os detalhes desta semana no texto de Verónica Delgado Hernández, PhD, membro da rede latino-

americana de líderes em Biotecnologia, AllBiotech: https://bit.ly/2YcO57b 

 
Covid-19 e sistemas agroalimentares: uma visão das mudanças climáticas, 
inovação e bioeconomia  

Desde a mudança climática, os compromissos atuais de cada país sob o Acordo de Paris, juntos, levarão 
a um aumento de mais de 3 ºC na temperatura, mesmo quando a meta é de 1,5 ºC para evitar impactos 
mais catastróficos. Estima-se que este ano haverá uma redução nas emissões entre 3 e 5%, mas como 
essa queda é atribuída à desaceleração da economia mundial devido à situação atual e não a uma 
mudança estrutural em nosso sistema socioeconômico. 
 
A crise destaca a necessidade de mudança e constitui um impulso para inovar. Em outras palavras, as 
mudanças são desencadeadas em vários níveis nos sistemas ou ecossistemas de inovação. A pandemia, 
portanto, com seus graves impactos em toda a estrutura sócio-produtiva, pode ser “explorada” como 
um impulso para imaginar e implementar mudanças profundas no setor. 
 
A bioeconomia, por sua vez, acrescenta elementos para uma análise profunda das oportunidades que 
estão se abrindo para uma recuperação dos efeitos da covid-19 e do clima, o que não compromete 
ainda mais a sustentabilidade para as gerações futuras. 
 
Todos os detalhes esta semana no texto de Maria Beatriz “Pilu” Giraudo e Kelly Witkowski, do 
Programa de Mudanças Climáticas e Recursos Naturais, Viviana Palmieri, do Centro Transversal de 
Inovação e Tecnologia, e Gabriela Quiroga, do Programa de Bioeconomia e Desenvolvimento Produtivo. 
https://bit.ly/2YcDYPM 

https://bit.ly/2YcO57b
https://bit.ly/2YcO57b
https://bit.ly/2YcDYPM
https://bit.ly/2YcDYPM
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Temas de relevância do setor agroalimentar 
 

Produção 
* Medidas relacionadas ao setor de produção agroalimentar e informações sobre canais de impacto 
observados nos países da América e efeitos (produtos que são cultivados ou colhidos no momento). 

 
Argentina: agricultores rejeitam proposta do 
governo de vincular títulos soberanos às 
exportações 

A proposta do governo é vincular a taxa de juros dos 
títulos que seriam emitidos na reestruturação da 
dívida às exportações do país. Segundo relatos da 
Reuters, a medida do cupom foi vista como um 
benefício, mas não satisfatória, pelos credores, com 
quem o governo negocia. 

Enquanto isso, os agricultores temem que os cupons 
possam ser um incentivo para o governo não 
modificar os impostos atuais sobre as exportações 
agrícolas.https://reut.rs/3fA4UPu   
   

 

Bolívia: Governo lança plano para reativar o setor 
agrícola 
 
O objetivo do plano é garantir a segurança alimentar 
do país, gerar produção e comércio e apoiar a 
agricultura de exportação familiar, de médio porte e 
industrial. 
 
Os produtos agrícolas que compõem a cesta básica 
serão os primeiros setores a serem atendidos. 
 
O plano contempla facilitar o comércio, o 
fornecimento e a distribuição, além de estimular a 
demanda por produtos para os mercados externo e 
interno. 
https://bit.ly/30YSht9  
  

 
Brasil: Crédito do plano Safra 2020/21 cresce 6% 

O governo anunciou que o orçamento do Plano 
Safra chegará a R$ 236,3 bilhões, ou seja, um 
aumento de 6% em relação à temporada passada. 

Do total, R$ 179,38 bilhões serão utilizados para 
financiamento e marketing e R$ 56,92 bilhões para 
investimentos em infraestrutura. Este ano, a linha 
Pronaf-Bio foi incluída no plano, com o objetivo de 
apoiar as cadeias produtivas da bioeconomia e o 
subsídio ao prêmio de Seguro Rural foi aumentado 
em 30%.  

https://bit.ly/2zJaPT7  

 

 
Costa Rica: Ministério da Saúde fecha 9 empresas 
agrícolas na Zona Norte 

A medida ocorreu após o aumento de casos de covid-
19 em trabalhadores de empresas agrícolas da zona 
norte (foco atual da pandemia no país). As empresas 
fechadas não tinham licença sanitária para operar. 

Outras empresas foram notificadas com ordens 
sanitárias preventivas devido à não conformidade com 
os protocolos de segurança. Essas empresas 
receberam um período de 5 dias para corrigir as 
falhas. 
 
https://bit.ly/3hIKxkQ  e https://bit.ly/2YQfn2i   
  

  

https://reut.rs/3fA4UPu
https://bit.ly/30YSht9
https://bit.ly/2zJaPT7
https://bit.ly/3hIKxkQ
https://bit.ly/2YQfn2i
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Equador: Serviço Nacional de Gerenciamento de 
Riscos e Emergências sobe para alerta amarelo de 
cinzas do vulcão Sangay 

O alerta amarelo é para a província de Chimborazo 
devido à maior frequência de queda de cinzas e 
maior exposição devido à intensificação da atividade 
eruptiva do vulcão Sangay. 
 
https://bit.ly/3dcweld e https://bit.ly/37O7Pl2   
  

 
Uruguai: economia entra em recessão 

De acordo com o relatório trimestral das Contas 
Nacionais apresentado pelo Banco Central para o 
primeiro trimestre de 2020, a economia uruguaia 
apresentou seu segundo período de recessão, quando 
o PIB caiu 1,4% em relação ao ano anterior e 1,6% em 
relação ao trimestre anterior (medida com ajuste 
sazonal) , com um impacto parcial da pandemia (o 
maior impacto será observado durante o segundo 

trimestre). No setor agrícola, a variação foi de -7,7% 
em relação ao ano anterior, devido à queda na 
produção de soja e à queda na produção de carne. 

https://bit.ly/3eiW0Wk e https://bit.ly/2N8XQx1   
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Comercialização 
** Medidas comerciais que os países estão tomando, detalhes do impacto nos produtos que normalmente 
são exportados neste período, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.  

 
Estados Unidos: continua a proliferação de caixas 
em fazendas e fábricas de embalagens 

Recentemente, houve uma proliferação de casos de 
covid-19 em fazendas de frutas e vegetais nos 
Estados Unidos e em fábricas de embalagens em todo 
o país, o que poderia ter o efeito de tornar a mão-de-
obra mais cara e interromper a produção de 
alimentos e, portanto, afetar a comércio de alguns 
produtos, como carne, frutas e legumes. 
 
https://bit.ly/2UWBOlg 
 

 
Chile: Agronegócios chilenos e paraguaios em 
rodadas de negócios para enfrentar a pandemia 

O Escritório Regional do ProChile e o Escritório 
Comercial do Chile no Paraguai organizam rodadas de 
negócios virtuais entre empresas paraguaias e 
chilenas, a fim de aprimorar suas operações diante da 
pandemia. Uma delas é a “Mesa Redonda de E-
Business Agroalimentos Paraguai”, com cerca de 60 
empresas paraguaias importando alimentos 
agroalimentares e 50 exportadores chilenos. 

Essa atividade segue uma primeira rodada de negócios 
realizada entre os dias 8 e 9 de junho, na qual as 
empresas de varejo concordaram com produtos como 
frutas frescas e nozes, além de uma bebida de 
bioenergia baseada em superalimentos e um molho 
gourmet de produtos orgânicos.  
https://bit.ly/37QT5Sx  

 

Chile: Plano de melhoria para a região de Bio para 
uma recuperação pós-Covid-19 

Apesar da contração de 8,1% dos embarques em 
relação aos primeiros meses de 2019, a Bio Region se 
destaca como a principal área exportadora do Chile em 
2020, com 19% dos embarques nacionais. Apesar 
disso, trabalhará para fechar as lacunas no comércio 
exterior e alcançar uma recuperação econômica pós-
Covid-19. Também é esperado que os volumes 
comecem a se recuperar, já que a atividade nos 
mercados asiáticos está retornando a um certo grau de 
normalidade. 

As melhorias na Bio fazem parte da estratégia da 
Plataforma Regional de Comércio Exterior e 
incluem um trabalho intensivo com os setores 
produtivos para identificar gargalos logísticos em 
vários setores produtivos, como a silvicultura, 
pesca, alimentos e indústria de 
frutas.https://bit.ly/37CLw1A  
 

Paraguai: Incentivos ao comércio local de fronteiras 
são apresentados 

Como parte de uma estratégia abrangente para lidar 
com a pandemia, o país aprovou o protocolo de 
comércio eletrônico na fronteira com o Brasil para 
entrega de mercadorias, minimizando os riscos de 
exposição à covid-19, que incentiva o comércio 
Fronteira com o Paraguai. 

  Com base nesse protocolo, as empresas na fronteira 
poderão fortalecer a cadeia de produção por meio da 
coordenação com os fornecedores de bens e serviços 
e outras partes interessadas. 
https://bit.ly/3dasNLJ  
 
 

 

https://bit.ly/37QT5Sx
https://bit.ly/37CLw1A
https://bit.ly/3dasNLJ
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Argentina e El Salvador: volume de exportações cai 

Um dos efeitos da pandemia de coronavírus foi a 
inevitável redução no volume de exportações e, 
portanto, a queda no comércio internacional. 

As exportações argentinas no primeiro quadrimestre 
de 2020 foram de US $ 17.541 milhões, o que implica 
uma queda de 10,1% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de 
Estatística. 

El Salvador, por sua vez, está se aproximando de 
uma abertura gradual de atividades produtivas, o 
que gera expectativas para empresários 
nacionais e também na Guatemala.  
https://bit.ly/2YcRwuB, https://bit.ly/2YdDQjl  

Costa Rica e El Salvador: pretendem fortalecer o 
transporte ferroviário para aumentar o comércio 
regional 

Um dos grandes desafios em termos de comércio no 
contexto da COVID-19 é fortalecer a integração 
econômica regional, garantir cadeias de suprimento 
de alimentos e fortalecer o comércio intrarregional 
para convergir para uma profunda integração e criar 
pontes entre organizações internacionais e alianças 
existentes. 

Uma iniciativa que ajudaria o transporte 
ferroviário entre Costa Rica e El Salvador a 
aumentar o comércio regional em 10%. 
 
https://bit.ly/3hQjtjY  
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Abastecimento 
* Medidas sendo adotadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países sobre a questão da segurança 
alimentar. 

 
Mais de 20 artistas da América Latina e do Caribe 
homenageiam trabalhadores rurais 

O Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e o Canal Rural do Brasil, com o apoio 
do Canal Rural da Argentina, AgrotendenciaTV e Canal 
UCR da Costa Rica, anunciam a transmissão especial 
do programa "Alimento para Todos", uma plataforma 
destinada a elevar a bandeira da segurança alimentar 
e nutricional e valorizar a educação e a segurança dos 
produtores e profissionais rurais da indústria de 
alimentos da América Latina e do Caribe. 

Com a estrutura e produção de um super evento ao 
vivo, a primeira edição do programa contará com a 
participação de mais de 20 artistas de todas as regiões 
das Américas, em apresentações musicais exclusivas. 
https://bit.ly/2BhcZKb 
 

Mercado de grãos reflete uma melhoria na 
economia mundial 

Os atuais indicadores de crescimento econômico 
mundial para 2021 são todos muito positivos. Tanto o 
Fundo Monetário Internacional quanto o 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
estão projetando um forte crescimento no PIB de 
todos os países e um aumento na demanda e no 
consumo de produtos agrícolas. 

Será muito difícil projetar aumentos nas necessidades 
alimentares precisamente produto a produto. Ainda 
estamos enfrentando uma situação sem precedentes 
em todo o mundo, na qual ocorrem fortes mudanças 
nos hábitos de consumo, não apenas de alimentos, 
mas de todos os bens e serviços comercializáveis. 
https://bit.ly/3fBvk3h 

 
Uruguai analisa as mudanças feitas pela China no 
controle de alimentos 

O Uruguai tomou várias medidas para proporcionar 
tranquilidade aos seus exportadores e aprender, em 
detalhes, qual o protocolo que a alfândega chinesa 
aplicará ao controle sanitário de alimentos 
importados em seus portos. 

O novo surto da doença surgiu no maior mercado 
atacadista de Xinfandi, no sul de Pequim. Estava 
ligado à contaminação por salmão norueguês, mas o 
governo asiático decidiu controlar todos os alimentos 
importados. https://bit.ly/37IUQkh 

O eBay investirá 80 milhões de pesos para apoiar as 
micro, pequenas e médias empresas chilenas 

A plataforma do eBay lançou o "My Business 24/7 no 
eBay", um programa de aceleração que permitirá às 
empresas chilenas abrir uma loja eBay sem nenhum 
custo e com benefícios exclusivos para começar a 
exportar seus produtos para diferentes partes do 
mundo. 

O objetivo é apoiar as empresas locais que enfrentam 
a pandemia de coronavírus com benefícios e 
treinamento gratuito que estará disponível até 31 de 
julho. https://bit.ly/2N9kANp 
 
Ações institucionais garantem abastecimento de 
alimentos no México 

A agricultura aplica medidas sanitárias instruídas pelo 
Ministério da Saúde e pelas ações de outras agências 
e órgãos públicos no campo do transporte e 
suprimento de água e eletricidade, essenciais para o 
bom funcionamento das atividades dos produtores, 
agricultores.  https://bit.ly/2CeQBBq 

 


