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Amanteigaestáacederterreno desde o iní-
cio do ano.E emboraadescidanão sejaain-
da expressiva, as cotações podem não vir a
subir tão cedo. Em 2016, esta componente
gorda do leite atingiu um preço recorde,
numa altura em que recuperava o estatuto
de “produto saudável” – em contraposição
comasgordurastrans(porexemplo,utiliza-
dasnasmargarinas)–eaprocuraestavaaau-
mentarfortemente.Agora,opreçoparecees-
taraencontrar“oseunovonormal”,dizaas-
sociação irlandesade produtos lácteos (IC-
MSA),citadapelositeAgriLand.Masháque
teremcontaagrandeimprevisibilidadedos
preços da manteiga nos mercados interna-
cionais. Se a procura se mantiver em níveis
elevados e aofertacomeçar adiminuir – há
queforneceraoretalhooutrosprodutoslác-
teos,eestáemcursonovoesforçodeinvesti-
mentoemvacasjovens–,abalançapodevol-
tarapenderparaoladodassubidas.�

Uma descida nos preços para o consumidor
“a acontecer” só será sentida dentro de vá-
rios meses, indicou ao Negócios o secretário-
-geral da Federação Nacional das Cooperati-
vas de Produtores de Leite (Fenalac). Fernan-
do Cardoso recorda que “há dois ou três
anos, quando as cotações internacionais da
manteigasubiram exponencialmente, os pre-
ços no consumo aumentaram muitos meses
depois e em menorextensão”. E existem con-
tratos de médio e longo prazo com a distri-
buição que “dificultam uma transmissão
imediata e total entre a cotação da matéria-
-prima e o preço de venda ao consumidor”.

QUEDA SÓ MAIS TARDE

Cêntimos de dólar por libra-peso

MANTEIGA
“Novo normal”
debilitou cotações
depois dos recordes

Em2018,ospreçosdacevadamaltada(usa-
da no fabrico da cerveja) e da cevada forra-
geira(usadanaraçãoanimal)subiram,àcon-
ta de uma menor colheita mundial face à
campanha anterior. No entanto, este fator
acabou por ser um elemento de pressão so-
breospreçosdesteprodutoagrícola,umavez
quemaispaísesdestinaramummaiornúme-
ro de hectares a esta cultura. Além disso, o
Canadá,queéosextomaiorprodutormun-
dial,viu-seabraçoscomumboicotedaChi-
naàcompradasuacanola,justificandoade-
cisão com a deteção de organismos perigo-
sos nas entregas recentes deste derivado da
colza.Peranteestareduçãodasexportações
decanola,osagricultorescanadianosestãoa
transferirpartedosterrenosdestinadosaeste
produto para um produto alternativo: a ce-
vada. O que significaque vem aí umamaior
oferta a nível internacional. Para já, no acu-
muladodoano,acevadacai6,01%.�

A descida nos preços internacionais da ceva-
da é, para já, desvalorizada pela Sociedade
Central de Cerveja (SCC). Fonte oficial da cer-
vejeira disse ao Negócios que “os preços da
cevada estão sensivelmente em linha com os
do ano passado”. Miguel Araújo, diretor de
comunicação e relações institucionais do Su-
per Bock Group, partilha da mesma opinião.
“Não há evidências de oscilações de assina-
lar no valor da cevada”. A empresa e a sua
malteria “possuem mecanismos de mitiga-
ção de eventuais riscos” como “contratos de
longa duração com agricultores e fontes di-
versificadas de abastecimento”, conclui.

CERVEJA IMUNE

Rupia indiana por quintal

CEVADA
Valorização de 2018
aumenta produção
e pressiona este ano

AChinaé o maior importador de sementes
oleaginosas. Asojaé o maiorproduto de ex-
portação dos EUAparaaChina. As tensões
comerciaisentreWashingtonePequimatin-
giramestaoleaginosa,queviuser-lheimpos-
ta uma taxa adicional de 25% à entrada na
China. Muitos dos compradores estão, por
isso,adesviarasaquisiçõesparapaísescomo
o Brasil e o Canadá. E os preços estão acair.
Não foi por falta de aviso. Numa animação
criadahápertodeumano,aChinaadvertia:
“Olá, eu sou um grão de soja. Posso não pa-
recergrandecoisa,massoumuitoimportan-
te. [...] Sou o ingrediente-chave do tofu e do
molhodesoja.Maseueaminhafamíliapo-
demos ser transformados em óleo de soja,
que tempera as vossas comidas favoritas,
comobolos,bolachasepão.Eossereshuma-
nosnãosãoosúnicosquenoscomem,jáque
somosumafontedealimentoessencialpara
osanimaisdaquinta[...]eparaospeixes.”�

Os produtores de rações, que faturam 1.400
milhões de euros por ano, frisam que “a soja
é muito importante como fonte de proteína”.
Porém, o secretário-geral da Associação das
Indústrias de Alimentos Compostos paraAni-
mais (IACA) não antecipa descidas no preço
dacarne nos supermercados. “É difícil reper-
cutir estas mexidas de preços nas nossas ra-
ções porque a relação entre produtores pe-
cuários e a grande distribuição é de esmaga-
mento de margens. Também temos assumi-
do as perdas quando hápressões em altadas
matérias-primas, pois isso teria reflexos no
consumo final”, indica Jaime Piçarra.

CARNE SEM MEXER

Dólar por libra-peso (óleo de soja) Dólar por libra-peso

SOJA
Tensões comerciais
fazem mossa nos
grãos, óleo e ração

O sumo de laranja(mais especificamente o
concentradocongelado)temvindoaperder
terreno nos mercados. No passado dia 7 de
maio, os futuros desta matéria-prima agrí-
colanegociavamemtornodos0,90dólares
porlibra-peso, o nível mais baixo daúltima
década.Eporquê?DizoSeekingAlphaque
osumodelaranja,oaçúcardecanaeosgrãos
de café têm uma coisa em comum: o Brasil
éoprincipalprodutoreexportadordostrês.
Ecomoorealbrasileironãoandalongedos
seus mínimos históricos, o dólar mais forte
tem pesado fortemente nos preços destes
três produtos. Mas háoutros fatores, como
a menor procura por sumo de laranja nos
EUA– que tem no estado da Florida o seu
maior produtor. Em 2018 os preços desta
“commodity” desceram, e este ano, entre 1
de janeiro e 14 de maio, os futuros acumu-
lam uma queda de 18,74%. “Orange is the
newred”, escreve aBloomberg.�

A Associação Portuguesa de Bebidas Refres-
cantes Não Alcoólicas (PROBEB), que tem en-
tre os associados as principais produtoras de
bebidas à base de frutas, extratos e concen-
trados, reconheceu ao Negócios que não dis-
põe de informação sobre o impacto que esta
descida no sumo de laranja – em particular,
no concentrado congelado (obtido pelo pro-
cesso de retirada da água) – poderá ter no
custo de uma garrafa. A Sumol+Compal, que
detém quatro fábricas (Vila Flor, Gouveia,
Pombal e Almeirim) e várias marcas que
usam esta matéria-prima, não deu resposta
a esta questão até ao fecho da edição.

ENIGMA NO COPO

SUMO LARANJA
Já há chavão e não
é elogioso: “Orange
is the new red”
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