
Alguns analistas chamam às matérias-pri-
masagrícolas(aschamadas“softcommodi-
ties”,porseremprodutoscultivados,aopas-
so que as “hard commodities” são produtos
extraídosouminerados)a“áreadeluxo”des-
ta classe de ativos, ao passo que outros lhes
chamamas“matérias-primastropicais”.Seja
qual for a denominação, este ano não se re-
velapromissor.Oaçúcaréumdosexemplos,
sebemqueaquedadesdeoiníciodoanonão
seja acentuada (-0,75%). Negoceia, contu-
do,emmínimosdeoutubro–nãomuitolon-
gedos9,83cêntimosdedólarporlibra-peso
atingidos em setembro, altura em que se fi-
xaramemmínimosde10anos.Umadascau-
sas está na redução da procura: muitas em-
presas do ramo alimentar estão a reduzir a
quantidade de açúcar nos produtos e apro-
curaremadoçantes alternativos pelas preo-
cupações comquestões de saúde, incluindo
diabetes,obesidadeedoençascoronárias.�

A adoção de estilos de vida mais saudáveis
está longe de ser o grande problema do se-
tornacional da refinação de açúcar, que con-
tinua a acumular prejuízos. “Tem uma capa-
cidade instaladade 530 mil toneladas anuais,
mas só produz cerca de 300 mil, e os resul-
tados não são brilhantes”, conclui Francisco
Avillez, presidente da Associação dos Refi-
nadores de Açúcar de Portugal (ARAP), que
junta a RAR Açúcar e a Sidul. “Obrigados a
comprar a matéria-prima a fornecedores
preferenciais, no âmbito da UE, estão se-
questrados”, acusa, pelo que não acredita
em mexidas nos preços ao consumidor.

SEQUESTRADOS

Dólar por libra-peso

AÇÚCAR
De tão doce está a
amargar com novas
dietas saudáveis

ARússia,oterceiromaiorprodutormundial
detrigo(aseguiràChinaeàÍndia),reviuem
alta a sua projeção para a colheita do cereal
esteano,estimando-aem83,4milhõesdeto-
neladas.NaAlemanha(10.ºmaiorprodutor)
tambémseesperaumamaiorcolheita,para
24,44milhõesdetoneladas,umaumentode
21% face ao ano passado. O mesmo aconte-
cenosEUA(4.ºanívelmundial),ondeachu-
vaquetemcaídonasregiõesprodutorasestá
aser bem recebidapelos agricultores – mas
queacabaporsermaisumapressãosobreos
preços. Resultado: muitos alqueires adicio-
nais nos mercados internacionais. Estagra-
mínearecua12,72%nosaldodoanoepode-
rá descer ainda mais se a oferta continuar a
revelar-se excedentária. Um elemento que
poderá travar maiores quedas é o facto de a
Austráliateranunciadoquevaiimportartri-
gopelaprimeiravezem12anos,jáqueasua
produçãoseviuafetadapelaseca.�

Paraasindústriasdemoagem,aquedadopre-
ço do trigo – importado quase na totalidade –
“só se vai refletir em setembro”. No entanto,
os portugueses não devem contar com a des-
cidadopreçodopão, jáqueafarinhasórepre-
senta10%nofabricodesteprodutoessencial.
“Não é o que importaparao setordapadaria,
que está de rastos e sem dinheiro para inves-
timentos. É tudo o resto: os impostos, o custo
dos trabalhadores. Isto [cotação da matéria-
-prima] nãovai afetarem nadaopreçodopão,
que está bastante barato e devia até ser mais
caro”,dizaoNegóciosomembrodadireçãoda
associação do setor, Emanuel Paulino.

PÃO FORA DA MESA

Dólar por alqueire

TRIGO
Mais alqueires
no mercado, maior
pressão no preço

Omilhopodeserconsumidosobgrandeva-
riedadedeformas,parapapas,pipocas,ape-
ritivo/“snack” (milho frito), vegetal (maça-
rocasnaturais,ougrãoscongeladoseenlata-
dos),farinhaouaindarefeição(tortilhas,pão
de milho). Também é utilizado paraprodu-
zir etanol (para bebidas alcoólicas e para
combustível),alémdequeosseussubprodu-
tossãoaproveitadospararaçãoanimalebio-
massa. Há muitos usos a dar ao produto de
ummilheiral.Porisso,temsidocadavezmais
produzido, o que coloca pressão no merca-
doe,consequentemente,nopreço.França,o
9.ºmaiorprodutor(aliderançaédosEUA),
deveráplantarmais4,9%dehectaresdemi-
lho em 2019, para 3,53 milhões, o que será
um máximo de quatro anos. O milho iráas-
simroubarterrenoàcolza,quejáviumelho-
res dias. NaUnião Europeiaaprodução de-
verásubir4%esteano,para2,48milmilhões
dealqueires,estimaaStrategieGrains.�

Ao contrário do trigo, o milho que se gasta
em Portugal para alimentação é quase todo
nacional e, por isso, “o preço não varia mui-
to”. Comprado na campanha em outubro, vai
sendo levantado ao longo do ano. Produto
“de volume e barato”, usado na broa, em pa-
pas para bebés, sopas ou cereais de peque-
no-almoço, “o milho, nisto tudo, pesa muito
pouco”. O porta-voz da Associação dos In-
dustriais de Moagem de Trigo, Milho e Cen-
teio detalha que “nem que haja uma altera-
ção de 5% na matéria-prima, isso não se vai
refletir no consumidor final, a não ser que
haja uma crise grande, como em 2008”.

PAPAS NA MESMA

Dólar por alqueire Rand por tonelada

MILHO
Cresce o milheiral,
encolhe a cotação
do cereal

O girassol não é apenas uma flor bonita. As
suas sementes, quando comprimidas, pro-
duzem óleo alimentar. O maior produtor
mundial é a Ucrânia, mas há muitos países
rendidosaestaoleaginosa–éocaso,naEu-
ropa,daAlemanha,Espanha,Holanda,Po-
lónia e Itália. Um comprador de relevo é a
ÁfricadoSul,cujoconsumodesementesde
girassol atingiu no ano passado o mais alto
níveldesde1998.Noentanto,aindanãoésu-
ficiente paraarrebitareste produto. Os pre-
çosdogirassolperderamtraçãonosúltimos
tempos,negativamentecontagiadospelade-
bilidade do complexo dasoja(grão, farelo e
óleo),seguindoacairpertode6%noano.A
colheita mundial inferior ao esperado em
2018deualgumsuporteàscotações,masas
tensões comerciais com a China e as boas
condiçõesclimatéricasparaasculturastêm
vindoapressionaratendência,sendoosdois
grandes pontos de interrogação.�

Adescida nos preços internacionais do giras-
sol “obviamente pressiona os produtores
portugueses”, diz ao Negócios José Pereira
Palha, presidente daANPOC – Associação Na-
cional de Produtores de Proteaginosas, Olea-
ginosas e Cereais. No entanto, os produtores
celebraram contratos plurianuais com a So-
vena, a principal empresa do setor, que per-
mitem “alguma proteção face à volatilidade
dos mercados”. O responsável refere ainda
que Portugal compete num mercado global
em que muitos produtores não cumprem as
mesmas regras a que estão sujeitos os agri-
cultores na União Europeia.

SEMIPROTEGIDO

GIRASSOL
Debilidade no
complexo da soja
atinge girassol
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