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4.730.991 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 na 

América 
 

Países 
 

Quantidade de casos 
na América: 
 
USA (2.398.491) 
BRA (1.188.631)  

PER (264.689) 

CHL (259.064) 

MEX (196.847) 
 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 25 de junho 2020 (12:00 md CST). 

Edições anteriores em: https://iica.int/es/monitor 

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/es/monitor
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Análises e cenários  
Ultimas informações do blog do IICA:   

 

 Covid-19 e a segurança alimentar na África Subsaariana  

As projeções indicam que a Covid-19 poderia reverter anos de progresso na redução da pobreza e da 
fome. Dado que se espera que esses efeitos se concentrem nas áreas rurais, a agricultura 
desempenhará um papel fundamental na proteção da renda e do estado nutricional da população. 

Pelo menos três medidas precisarão ser urgentemente implementadas para conter o impacto: primeiro, 
é imperativo que os líderes entendam o impacto das políticas alimentares sobre os preços dos 
alimentos e sobre a renda dos agricultores, para projetar programas eficazes e eficientes; segundo: 
impulsionar o comércio intraregional é essencial para acelerar o fluxo e a estabilidade nos mercados de 
alimentos; e terceiro: é vital investir em tecnologias inovadoras para transformar sistemas de alimentos 
e produção. https://bit.ly/2VgtGfW 

 

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: restos da nuvem de gafanhotos em 
áreas rurais no sul da província de Corrientes 

Segundo relatos da Télam, técnicos do Ministério da 
Produção de Corrientes e Senasa acompanham a 
nuvem para monitorar a direção dos gafanhotos e 
evitar danos às lavouras. 

A nuvem de gafanhotos está na fronteira com a 
província de Entre Ríos, mas o percurso é incerto, 
porque elas precisam de condições especiais para 
voar, como temperatura entre 23 e 25 graus e 
vento. https://bit.ly/3fXgdRV   
   
 

Brasil: Emergência fitossanitária declarada devido ao 
avanço da nuvem de gafanhotos 
 
Em resposta ao alerta do governo argentino sobre o 
movimento da nuvem de gafanhotos em direção ao 
Uruguai, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil decretou estado de 
emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, como medida antecipada à 
possível chegada da praga no país. 
 
O objetivo é implementar um plano para combater a 
infestação de gafanhotos nas áreas de produção e a 
adoção de medidas emergenciais. O estado de 
emergência será por um ano. https://bit.ly/3eFJa4Q y 
https://bit.ly/3fZbvDq   

https://bit.ly/2VgtGfW
https://bit.ly/3fXgdRV
https://bit.ly/3eFJa4Q
https://bit.ly/3fZbvDq
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Colômbia: Organização Mundial de Saúde Animal 
entrega certificado livre de febre aftosa à Colômbia 

A Colômbia recupera o certificado livre de febre 
aftosa, depois que surtos surgiram em todo o país 
em 2018. 

Com a certificação, esperam recuperar o ritmo das 
exportações de carnes e animais. Atualmente, estão 
preparando medidas para controlar o rebanho que 
entra ilegalmente através das passagens de 
fronteira:  https://bit.ly/31h6d1W   
 

 
Costa Rica: Governo emite decreto para legalizar o 
status de migrantes que trabalhem na agricultura 

O decreto foi assinado pelo Presidente da República, a 
fim de acelerar a normalização do status migratório 
dos trabalhadores agrícolas estrangeiros no país. 

Os estrangeiros devem verificar se entraram e 
permaneceram no território da Costa Rica entre 15 de 
janeiro de 2016 e 15 de janeiro de 2020. 
 
https://bit.ly/3i1xlHY   

 

 
Guatemala: perda de emprego na agricultura será 
de 40 mil cargos 

A Câmara de Agricultura (Camagro), informa 
estimativas para este ano de perdas de empregos no 
setor de 40 mil trabalhadores. Os setores mais 
afetados são borracha e café, além de hortaliças e 
frutas, devido ao cancelamento de contratos. 

Os números da terceira pesquisa sobre o impacto da 
COVID-19 na agricultura indicam que 55% dos 
empregadores do setor suspenderam contratos de 
trabalho e, dentro esses, 24% tiveram que suspender 
entre 50% e 100% dos trabalhadores. 

No entanto, pouquíssimos entrevistados 
suspenderam contratos usando o Fundo de Proteção 
ao Emprego, porque uma porcentagem significativa 
dos produtores trabalha por conta própria ou 
pertence a pequenas unidades produtivas, além de 
um alto nível do setor informal são excluídos desses 
programas. https://bit.ly/2Vk2z3t   

 
Uruguay: MGAP estima que o país será deixado de 
fora do ataque de gafanhotos 

O MGAP estima que é improvável que a infestação de 
gafanhotos entre no país devido às previsões do tempo. 
Porém, realiza monitoramento constante em 
coordenação com a Argentina e recomenda a 
população denunciar, o mais rápido possível, em caso 
de avistamento de gafanhotos no território uruguaio. 

Conforme relatado pelo El Observador, no caso de 
entrada de gafanhotos, o ministério analisará os surtos 
relatados e a partir daí fará recomendações. 
 
https://bit.ly/3eyp1O3  e https://bit.ly/3fV7PSY   
 

 

 

 

 

https://bit.ly/31h6d1W
https://bit.ly/3i1xlHY
https://bit.ly/2Vk2z3t
https://bit.ly/3eyp1O3
https://bit.ly/3fV7PSY
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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 de suprimentos globais. 

 
Acordo comercial entre Equador e EFTA facilitaria o 
acesso aos mercados internacionais e a recuperação 
econômica 

O acordo comercial entre o Equador e a Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA), composta pela 
Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, entrará em 
breve em vigor. Espera-se que o acordo reative a 
economia em resposta à pandemia, já que o mercado 
da EFTA tem um potencial de 14 milhões de 
consumidores com alto poder de compra. 

As exportações agrícolas do Equador para esses 
países aumentaram 17,7% no primeiro trimestre de 
2020, com produtos como frutas, plantas vivas, 
gorduras e óleos e vegetais. Este último, juntamente 
com os frutos, teve o maior crescimento. 

Em meio à pandemia da Covid-19, este é um exemplo 
de que o Equador continua avançando com seus 
compromissos de política comercial e expandindo o 
acesso ao mercado para seus produtos e serviços 
agrícolas, além de atrair investimentos. 
https://bit.ly/2A27kHp 

 
Certificado fitossanitário eletrônico entre o Chile e os 
Estados Unidos facilitará comércio 

Diante da pandemia da Covid-19 e da necessidade de 
suprimentos para oferecer soluções às empresas, as 
autoridades chilenas e americanas aceleraram um 
processo de negociação que remonta a 2013, para 
simplificar procedimentos e facilitar o comércio de 
plantas. Somente com o certificado eletrônico, a troca 
será simplificada e os custos de envio de documentos 
para produtos agrícolas, produtos florestais e 
materiais de propagação serão reduzidos. 

Os Estados Unidos são o primeiro parceiro das 
exportações agrícolas do Chile, embora as vendas 
tenham diminuído 1,9% em 2020 em comparação 
com os primeiros quatro meses de 2019. O país do 
sul exporta principalmente uvas, laranjas, tangerinas, 
maçãs e mirtilos, enquanto compra milho, trigo, 
amêndoas e soja, principalmente. 

https://bit.ly/2Z7sQmJ 

 
Declaração do USDA e do FDA responde a restrições 
de produtos dos EUA 

Recentemente, alguns países estabeleceram 
restrições à entrada de produtos estrangeiros devido 
a surtos da Covid-19 em plantas produtoras. A China é 
um desses países, onde as compras de produtos de 
carne dos Estados Unidos, Reino Unido, França, 
Alemanha, Canadá e Brasil foram restritas. 

Nesse sentido, as autoridades de saúde e agricultura 
dos Estados Unidos declararam que suas agências 
garantem a segurança alimentar de produtos norte-
americanos, incluindo produtos de exportação. 
 
A isso, eles acrescentaram sua preocupação às 
restrições adotadas para não comprar seus produtos, 
uma vez que não há evidências de que as pessoas 

China pode enfrentar novas tarifas com o 
esgotamento dos mercados de lagosta dos EUA 

Os mercados de crustáceos e moluscos nos Estados 
Unidos estão se esgotando diante da pandemia, pois 
as exportações caíram quase 30% durante os 
primeiros quatro meses deste ano. 

Nesse grupo de produtos, as vendas de lagosta caíram 
38% e os números futuros são projetados para serem 
menores devido às restrições de importação que a 
China lhes impôs na semana anterior. É que o setor 
traz consequências para as tarifas chinesas impostas 
em 2018 e o colapso das vendas de restaurantes 
durante os bloqueios por coronavírus. 

Em resposta, o Presidente dos Estados Unidos 
assinou um memorando para proteger os 
pescadores. Entre as medidas, as tarifas seriam 
aplicadas ao setor de pesca da China, uma vez 

https://bit.ly/2Z7sQmJ
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possam se contaminar de Covid-19 por alimentos ou 
embalagens. 
 
Antes dessas medidas, o governo emitiu um guia para 
fábricas e plantas de processamento para controlar a 
disseminação da COVID-19 entre os trabalhadores.  
https://bit.ly/3eyssnN 

que não cumpriu os compromissos de compra 
assumidos por Pequim no âmbito do chamado 
acordo comercial da Fase 1 entre os dois países. 
Além disso, o USDA prestará assistência aos 
pescadores de lagosta para protegê-los de 
práticas comerciais prejudiciais. 
https://reut.rs/2YxZIGj  

 
MAGYP-COVID19: uma ferramenta para segurança 
alimentar e logística de alimentos na Argentina 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da 
Argentina está trabalhando em uma ferramenta para 
circulação e fornecimento de alimentos no âmbito de 
uma reunião interinstitucional focada na logística de 
grãos e subprodutos para o mercado doméstico e 
internacional. 

O aplicativo é para o setor de transportes. É nutrido 
pela plataforma Muvin App da Bolsa de Valores de 
Rosário e se conecta ao sistema STOP do Ministério 
dos Transportes para rastrear motoristas com 
contágio ou sintomas do Covid-19. 

Essa ferramenta, além de estabelecer o 
monitoramento em tempo real dos casos, 
discriminados por cadeia e localidade, permitirá 
visualizar as consultas ou sugestões recebidas na Linha 
COVID 19 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Pesca e dar-lhes curso com quem possa interessar 
trabalhar em conjunto sua solução. 
https://bit.ly/2Nub73t 

 
Costa Rica: Nações Unidas reconhecem a evolução 
do mercado Bourbon em direção ao comércio on-
line antes do Covid-19 
 
Com mais de 60 anos de história, um dos principais 
mercados agrícolas de San José, evoluiu para o 
comércio eletrônico em 2019. Em 2020, esse sistema 
do Mercado Borbón mostrou sua capacidade de se 
adaptar às novas tendências para abastecer a 
população em meio à crise da covid19. Por isso, foi 
reconhecido como um exemplo latino-americano. 
 
Inicialmente, suas estratégias buscavam clientes 
jovens, mas, com a pandemia, conseguiram alcançar 
outros públicos por meio de redes sociais, site de 
entrega em domicílio, telefone e WhatsApp. 
 

O mercado é fornecido por uma rede de 
cooperativas e outros fornecedores externos que 
cumprem todas as regras e regulamentos para o 
fornecimento de alimentos seguros. 
https://bit.ly/2A3FLh3 

Café brasileiro lidera o mercado apesar de pandemia 

O Conselho Brasileiro de Exportadores de Café (Cecafé) indica que o setor investe em comunicação e educação 
com os funcionários. Eles desenvolveram várias iniciativas, como o desenvolvimento de cartões, aplicativos e 
outras ferramentas de informação para garantir a segurança dos funcionários e orientar outros profissionais 
em todo o mundo. Além disso, continua trabalhando para manter seus padrões de qualidade, fortalecendo um 
setor de agronegócio que investe em pesquisa e tecnologia para satisfazer a demanda, atender aos critérios de 
sustentabilidade e às regulamentações internacionais. Com esse e outros tipos de medidas de fortalecimento 
dos negócios, o Brasil lidera o mercado de café, apesar da crise do coronavírus. Suas exportações diminuíram 
2,8% este ano em comparação com o período de janeiro a maio de 2019; No entanto, é o principal produtor e 
exportador mundial de grãos, com uma participação de 40% no mercado mundial. China, Alemanha, Suíça e 
Colômbia seguem na lista dos principais exportadores. https://bit.ly/3fSayg8 

 

 

https://bit.ly/3eyssnN
https://reut.rs/2YxZIGj
https://bit.ly/2Nub73t
https://mercadoborbon.odoo.com/
https://bit.ly/2A3FLh3
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Abastecimento 
* Medidas adotadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países sobre a questão da segurança 
alimentar. 

 
Convocam hackathon para projetar software que 
conecte produtores e consumidores agrícolas do 
Equador 

Jovens estudantes e profissionais de tecnologia 
hemisférica poderão participar de um hackathon para 
desenvolver soluções tecnológicas que promovam a 
operação contínua da cadeia agroalimentar no 
Equador. 

Propõe-se resolver a necessidade premente de 
conectar produtores e consumidores durante a crise 
da covid-19, através do desenvolvimento de software 
que permita que o suprimento seja mantido sob 
rígidas normas sanitárias e incentive curtos circuitos 
de marketing. https://bit.ly/2Vlcxl0  

Cooperativa para jovens Vi Café: a paixão pelo 
melhor café 

Um grupo de jovens de famílias cafeicultoras de San 
Antonio Huista, no norte da Guatemala, decidiu que 
era hora de modernizar as práticas ancestrais que 
dificultam a produção e a comercialização de suas 
colheitas e favorecer o gosto de seus compatriotas por 
um café de no máximo qualidade. 

“Conhecemos seis jovens de um grupo de amizade e 
trabalho e nos organizamos porque havia problemas 
na região da Huista, devido a práticas muito tardias. 
Decidimos iniciar as novas tendências do mercado, 
entender o que o torrefador queria, buscar melhores 
mercados e usar melhores práticas de marketing”, 
disse um dos fundadores, José López, 28 anos, ao IICA. 
Atualmente, o Vi Café possui 27 associados, com 
idades entre 24 e 33 anos. Sete são mulheres. Muitos, 
como José, têm estudos em agronomia e marketing. 
https://bit.ly/3eBQ22X  

 
Agricultura digital: Crise ou oportunidade? 

O México poderá enfrentar nos próximos cinco anos 
uma crise social relevante, porque os trabalhadores 
rurais que atravessam os Estados Unidos ou que já 
vivem lá podem não ser mais necessários. A 
imigração nos Estados Unidos é tratada como um 
"problema" político e racial, mas em um futuro 
próximo poderá encontrar outro inimigo: a 
automação. https://bit.ly/3g1FryL 
 
Setor agrícola do Chile continua otimista 
 

O Chile tem um potencial de exportação de 33,2 
bilhões de dólares, de acordo com uma análise 
contida no Mapa do Potencial de Exportação 
preparado pelo International Trade Center (CCI). O 
mapa fornece informações dinâmicas sobre o 
fornecimento de produtos que fazem parte do 
suprimento exportável do país, comparando o 
valor das remessas atuais com as que poderiam 
ser realizadas se toda a capacidade fosse 
explorada. https://bit.ly/37ZtKWg 
 

Governo peruano implementará 50 mercados 
temporários em todo o país 

O Poder Executivo ordenou hoje a implementação de 
50 mercados temporários (MT) em todo o país, com 
recursos de S / 6 milhões, com o objetivo de gerar 
condições ideais para o fornecimento de produtos de 
primeira necessidade. 

De acordo com o Decreto de Emergência nº 073-
2020, publicado hoje em El Peruano, a transferência 
de itens a favor do Produce está autorizada a 
financiar a execução de mercados temporários por 
meio de investimentos em Otimização, Expansão 
Marginal, Reabilitação e Reabastecimento (IOARR). 
https://bit.ly/2AZZBdD 

https://bit.ly/2Vlcxl0
https://bit.ly/37ZtKWg
https://bit.ly/2AZZBdD
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