
importação, sublinha a Bloom-
berg: os custos de transporte de
mercadorias agrícolas, que caíram
quase 50% desde o pico de julho
passado devido aos receios de uma
deterioração do crescimento eco-
nómico global.

O índice Baltic Dry, um indica-
dor dos custos de transporte de
“commodities”, atingiuemfeverei-
ro mínimos de mais de dois anos.

“Oscustosunitáriosmaisbaixos
na importação de alimentos deve-
rão compensar o aumento da pro-
cura mundial por muitos produtos
alimentares, o que implica que em
2019 será possível comprar mais
comida, nominalmente, por um
custo igual ou inferior”, salientou a
FAO num relatório divulgado no
passado dia 9 de maio.

Ainda assim, a oscilação será
expressivanalguns dos países mais
pobres, onde as faturas de impor-
tação irão oscilar entre uma dimi-
nuição de 3% e umaumento de 4%.
“É provável que estes países preci-
semde importarmais cereais devi-
do às perspetivas de fraca produ-
ção. Adependênciadaimportação
de cereais poderáatingir35% dafa-
tura alimentar total para os países
menos desenvolvidos e paraaÁfri-
casubsaariana”,segundoasestima-
tivas da FAO.�

Como estão
a evoluir
10 produtos
este ano?

Entre 1 de janeiro
e 14 de maio, o cabaz
de 10 matérias-primas
agrícolas analisadas
pelo Negócios não deixa
dúvidas: o saldo anual é
negativo. A manter-se a
oferta abundante, bem
como a fricção comercial
EUA-China, esta tendência
deverá prosseguir.

AGRICULTURA

1,47
BILIÕES DE DÓLARES
A fatura mundial
de importação de
alimentos poderá cair
em 2019 para este valor,
diz a FAO. A acontecer,
será um corte de 2,5%.

O preço do café arábica negoceia no nível
mais baixo dos últimos 13 anos, devido so-
bretudo a uma vasta oferta a nível mundial.
SóoBrasil,naprimeirametadedoanoagrí-
colade2018/19,aumentouem26%assuas
exportações para 21,29 milhões de sacas, à
contado forte aumento dacolheitae dade-
preciação damoeda, o real. Este excesso de
ofertafaceàprocuratambémpenalizaoro-
busta,aoutragrandevariedadedecafé–Por-
tugal importaambas –, que transacionaem
mínimosdenoveanos.Oarábica,negociado
em Nova Iorque, tem um grão tido como
“premium”,aopassoqueorobusta–referên-
ciaemLondres–émaisresilienteaaltastem-
peraturaseconsequentesperíodosdeseca.
O arábicacai 12,08% no ano, como contra-
todefuturosmaispróximofechadonos0,89
dólaresporlibra-pesonasessãode14demaio
emNovaIorque.EmLondres,osfuturosdo
robustadesvalorizam9,2%noano.�

A queda na cotação do café não se deverá re-
fletir no preço para os portugueses, indicou
ao Negócios Cláudia Pimentel, secretária-ge-
ral da Associação Industrial e Comercial do
Café (AICC). A responsável sublinhou que
“Portugal tem o café mais barato da Euro-
pa”, realçando que o preço das “bicas” não
sobe “há cerca de 10 anos”. E isso, defende,
significa que as empresas “têm internaliza-
do os aumentos nos custos, porexemplo com
os combustíveis” ao longo deste período.
Cláudia Pimentel assinala também que a
queda nos preços só se refletirá nas empre-
sas “daqui a um ano”.

“BICA” NÃO DESCE

Dólar por libra-peso Dólar por tonelada

CAFÉ
Arábica em mínimos
de 13 anos com
excesso de oferta

Ascotaçõesdocacauestãoacairmaisde4%
em2019,àcontadoexcessodeofertanomer-
cado,comespecialrelevoparaoforteaumen-
to das exportações da Costa do Marfim, o
maiorprodutormundial.Masháfatoresater
emcontaequepoderãofazerinverteraten-
dênciade queda. Apopulação mundial está
a aumentar a um ritmo de cerca de 20 mi-
lhõesportrimestre,oquedámais80milhões
depessoasporano,oquemantémaprocura
sustentada.Alémdisso,osgrãosdecacaudes-
envolvem-se em países perto da linha do
equador,peloquemaisde60%daofertavem
daCostadoMarfim,GanaeNigéria.Ascon-
dições climatéricas são muito importantes,
masnaÁfricaOcidentalaestabilidadepolí-
ticatambém.Revoluções,terrorismo,golpes
deEstado,corrupçãoeoutroselementosde
instabilidadepodemfazerreduzirasprodu-
ções ou perturbar o fluxo para os portos de
exportação.Oquefarásubirospreços.�

Acotação do cacau tem oscilado grandemen-
te nos últimos anos e já por diversas vezes
foi anunciado o “fim do chocolate” devido à
escassez de oferta face à crescente procura.
Mas a indústria tem resistido e a procura
mundial tem crescido de forma robusta. O
Negócios tentou contactar empresas do se-
tor, nomeadamente a Nestlé, a Mondeléz e a
Imperial, mas não obteve respostas até ao
fecho da edição. Por regra, existe um hiato
temporal entre as variações nas matérias-
-primas e os preços para os consumidores fi-
nais, sendo prática corrente das empresas
firmar contratos de médio e longo prazo.

CHOCOLATE RESISTE

CACAU
Exportações da
Costa do Marfim
pesam no preço

CUSTO DE
TRANSPORTE A CAIR
Acumulado de 2019 (em pontos)

OBalticDry,umindicadordoscustosde
transporte de “commodities”, segue a
cair 18% em 2019, tendo em fevereiro
atingidomínimosdemaisdedoisanos.
Naúltimasessãode2018em quenego-
ciou (24 de dezembro), encerrou nos
1.271pontos.Nopassadodia14demaio
fechounos1.042pontos.SegundoaFAO,
os custos do transporte de “commodi-
ties” caíram quase 50%desde julho.

Fonte: Bloomberg

QUINTA-FEIRA
|

16 MAI 2019
|

PRIMEIRA LINHA
|

5


