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Nivap Nivap -- FundaFundaçãção holando holandêêsasa
de consulta de batatade consulta de batata

•• Nivap: Nivap: fundado en 1949 por iniciativa fundado en 1949 por iniciativa 
dos agricultoresdos agricultores

•• Objetivo: Objetivo: promopromoçãção colectiva em suporte o colectiva em suporte 
ao desenvolvimento sustentavel ao desenvolvimento sustentavel 
da cadeia da batata, uso de da cadeia da batata, uso de 
variedades modernas e devariedades modernas e de
batatabatata--semente certificadasemente certificada

•• Financiado: Financiado: por agricultores, comerciantes por agricultores, comerciantes 
e obtentores de batata sementee obtentores de batata semente

•• Foco: Foco: potenciais clientes na cadeia do potenciais clientes na cadeia do 
sector de batata mundialsector de batata mundial

A cadeia da batata naA cadeia da batata na UEUE

•• IntroducIntroducããoo

•• ProduProduçãçãoo

•• A cadeia da batataA cadeia da batata

•• ConsumoConsumo

•• ComercioComercio

•• PrePreççosos

•• ConclusConclusããoo

EU EU –– a ampliaa ampliaçãçãoo

Europe :Europe :

European Union (27)
1957(6), 1973 (9), 1981(10),  
1986 (12), 1990(12), 1995 (15), 
2004(25), 2007 (27)

EU candidate countries
(Turkey, Croatia, FYROM, 
Serbia, Iceland, Montenegro)

EFTA European Free 
Trade Organisation 
(Iceland, Norway, Liechtenstein 
& Switzerland)

Former Yugoslavia & 
former CIS 

(*milh(*milhãão)o)

EUEU--1515

(1995)(1995)

EUEU--2727

(2007)(2007)

EUEU--2727

(2010)(2010)

WorldWorld

(2010)(2010)

ÁÁrearea 1.51.5 2.22.2 2.02.0 1919

ProduProduçãção o 4646 6464 5757 324324

PopulaPopulaçãção o 372372 495495 500500 7.0007.000

EU27 EU27 –– a Batataa Batata

(FAO)

51%

2%16%

29%

2%

Cereales Batata Beterraba
Forageiras Otras

Culturas agricolasCulturas agricolas
EUEU--2727

(Area agricola em 2011 :105 milh(Area agricola em 2011 :105 milhãão ha)o ha)



A cadeia de batata A cadeia de batata -- EUEU

Todo os paTodo os paííses da UE plantam batatases da UE plantam batata

A batata A batata éé plantada em rotaplantada em rotaçãção de culturaso de culturas

A escala de produA escala de produçãção esto estáá aumentandoaumentando

A falta de agua pode significar mudanA falta de agua pode significar mudançças do lugar de as do lugar de 
plantio no futuro.plantio no futuro.

A cadeia de batata A cadeia de batata -- EUEU

A batata de mesa A batata de mesa éé vendido desde o Norte EU atvendido desde o Norte EU atéé os os 
mercados mediterrmercados mediterrááneos e viceversaneos e viceversa

A batata industrializada e a batata semente certificada tem A batata industrializada e a batata semente certificada tem 
um mercado de dimensum mercado de dimensãão mundialo mundial

O comercio bem como empresas procesadoras requerem O comercio bem como empresas procesadoras requerem 
volume,  qualidade/prevolume,  qualidade/preçço, uniformidade, traceabilidade ..o, uniformidade, traceabilidade ..

Sustentabilidade = minimizar  o transporte = industrializar  Sustentabilidade = minimizar  o transporte = industrializar  
na proximidade das areas de plantiona proximidade das areas de plantio

A produA produçãção local  o local  éé armazenado  proximo as industrias de armazenado  proximo as industrias de 
processamentoprocessamento

Area de batata EUArea de batata EU--27 27 ProduProduçãção de batata EUo de batata EU--27 27 

ProduProduçãção por hectare EUo por hectare EU--27 27 

(Source: FAO 2012)
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Challenges &Challenges &
PossibilitiesPossibilities A cadeia de batata A cadeia de batata 

MudanMudançças na agricultura da Europa Central e as na agricultura da Europa Central e 
Oriental afectaram fortemente a produOriental afectaram fortemente a produçãção de o de 
batata. Os rendimientos tradicionais sbatata. Os rendimientos tradicionais sãão baixos e o baixos e 
varvarííam muito.am muito.

Nos novos paNos novos paííses membros (NPM) a agricultura ses membros (NPM) a agricultura 
se caracteriza por muitos fazendas pequenas e se caracteriza por muitos fazendas pequenas e 
de subsistde subsistêência, como na Polonia e os pancia, como na Polonia e os paííses ses 
bbáálticos.lticos.

A cadeia de batataA cadeia de batata

Escala pequena, falta de armazenamento, qualidad Escala pequena, falta de armazenamento, qualidad 
baixa, dificuldades de colheita e transporte, pouca baixa, dificuldades de colheita e transporte, pouca 
cooperacooperaçãção na cadeia = problemas comerciaiso na cadeia = problemas comerciais

Embora que a reorganizaEmbora que a reorganizaçãção da cadeia de batata o da cadeia de batata 
dos novos paises membros (NPM) ao mercado livre dos novos paises membros (NPM) ao mercado livre 
nnãão terminou ainda, os investimentos esto terminou ainda, os investimentos estãão o 
crescendo enquanto o numero de produtores se crescendo enquanto o numero de produtores se 
estestáá reduzindo.reduzindo.

A cadeia de batata A cadeia de batata 

UEUE--5 (Reino Unido, Holanda, B5 (Reino Unido, Holanda, Béélgica, Alemania, Norte de lgica, Alemania, Norte de 
Francia) formam uma regiFrancia) formam uma regiãão eficiente e integrada o eficiente e integrada 
(coordina(coordinaçãção = competitividade).o = competitividade).

O uso de variedades especO uso de variedades especííficas fomenta a coordinaficas fomenta a coordinaçãção. o. 
Para reduzir os risco e melhorar a eficiencia, procesadoras Para reduzir os risco e melhorar a eficiencia, procesadoras 
e empacadoras cada vez mais fornecem semente aos  e empacadoras cada vez mais fornecem semente aos  
produtoras.produtoras.

Operadores se beneficiam da informaOperadores se beneficiam da informaçãção de mercado UEo de mercado UE--5.5.

Aonde os rendimentos estAonde os rendimentos estãão abaixo da media UEo abaixo da media UE--15 e/ou os 15 e/ou os 
gastos mais altos, a area de batata se estgastos mais altos, a area de batata se estáá diminuindo.diminuindo.

Variedades de batataVariedades de batata
no periodo 1965no periodo 1965--20102010 Desenvolvimento da produDesenvolvimento da produçãçãoo

A produA produçãção UEo UE--27 diminui desde os anos 90 em 27 diminui desde os anos 90 em ±± 3% 3% -- 6% 6% 
por ano nos novos paises membros (NPM), principalmente por ano nos novos paises membros (NPM), principalmente 
devido a reduzida utilizadevido a reduzida utilizaçãção como alimentao como alimentaçãção animal bem o animal bem 
como mudancomo mudançças na demanda.as na demanda.

A produA produçãção mediterro mediterráánea estnea estáá diminuindo desde o inicio diminuindo desde o inicio 
dos anos 90 em dos anos 90 em ±± 1 1 -- 5% por ano.5% por ano.

A produA produçãção da UEo da UE--5 5 éé relativamente estavel com aprox. 33 relativamente estavel com aprox. 33 
milhmilhãão de toneladas, aumentando sua importancia relativa o de toneladas, aumentando sua importancia relativa 
(58%) nos EU(58%) nos EU--27.27.



A infraestrutura batateira EUA infraestrutura batateira EU--55

Clima e solos favoraveis, produClima e solos favoraveis, produççoes altosoes altos

IntegraIntegraçãção da pesquisa, extenso da pesquisa, extensãão & educao & educaçãção com a praticao com a pratica

Infraestrutura, logistica & armazenagem eficienteInfraestrutura, logistica & armazenagem eficiente

Obtentores professionais & produtores organisadosObtentores professionais & produtores organisados

Amplo gama de variedades para condiAmplo gama de variedades para condiççoes e usos especificasoes e usos especificas

Sistemas reconhecidas de certificaciSistemas reconhecidas de certificacióón de semilla n de semilla 

Mercado organizado & informatizadoMercado organizado & informatizado

Forte cooperaForte cooperaçãção na cadeia de produo na cadeia de produçãçãoo

Desenvolvimento do consumoDesenvolvimento do consumo

• FFáácilcil
•• SaudavelSaudavel
•• Barato Barato 
•• ApetitosaApetitosa
•• NovidadesNovidades
•• SustentavelSustentavel
•• VariadoVariado

Os consumidoresOs consumidores determinam o mercadodeterminam o mercado

O consumo de batataO consumo de batata

Fatores relacionados com a demanda tais como comforto Fatores relacionados com a demanda tais como comforto 
(falta de tempo, fora de casa, etc.), competi(falta de tempo, fora de casa, etc.), competiçãção (macarro (macarrãão, o, 
arroz), saude (menos calorias, gordura, etc.) e produtos arroz), saude (menos calorias, gordura, etc.) e produtos 
especiais indicam uma mudanespeciais indicam uma mudançça em favor do consumo de a em favor do consumo de 
batata processadas. batata processadas. 

Desde o NE.EU atDesde o NE.EU atéé a regia regiãão Mediterrano e os novos paises o Mediterrano e os novos paises 
membros (NPM), o consumo de produtos processadas membros (NPM), o consumo de produtos processadas 
(principalmente batata frita) representa (principalmente batata frita) representa ±± el 50, 10 y 7% do el 50, 10 y 7% do 
consumo respectivamente.consumo respectivamente.

Consumo de batata EUConsumo de batata EU--2727

(FAO-2006)
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O comO coméércio de batatarcio de batata

Os paises UEOs paises UE--5 se especializaram cada vez mais, 5 se especializaram cada vez mais, 
resultando na expansresultando na expansãão do comercio de semente, batata o do comercio de semente, batata 
fresca e de batata processada.fresca e de batata processada.

A batata do cedo dos paA batata do cedo dos paííses da regises da regiãão Mediterranoo Mediterrano
encontram cencontram cada vez mais dificuldades de comercializaada vez mais dificuldades de comercializaçãção o 
devido ao constante aperfeidevido ao constante aperfeiççoamento dos sistema de oamento dos sistema de 
armazenamento no N.EU bem como a intensa competiarmazenamento no N.EU bem como a intensa competiçãção.o.

FranFrançça, como especialista em batata de mesa, a, como especialista em batata de mesa, éé o o 
fornecedor mais importante (fornecedor mais importante (±±65%) a Espa65%) a Españña, Portugal, a, Portugal, 
Grecia e Italia.Grecia e Italia.

As empresas holandesas y belgas sAs empresas holandesas y belgas sãão os lo os lííderes no deres no 
mercado de batata industrializada.mercado de batata industrializada.

Processamento Processamento de de batata batata EUEU--12 12 
(1984(1984--2011)2011)
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Processamento de BatataProcessamento de Batata
(*million mt)(*million mt)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
other 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
UK 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8
Belgium 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,3 3,3
Netherlands 3,1 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5
France 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1
Germany 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2
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EUEU--27 exporta27 exportaçãção de batatao de batata

Seed 
potatoes

Potato 
products

EU EU –– CComercio de batata sementeomercio de batata semente PaPaííses ses importandoimportando batata sementebatata semente

EUEU 65%65%

AfricaAfrica 21%21%

AsiaAsia 11%11%

Latin AmericanLatin American 3%3%

EUEU--27 exporta27 exportaçãção mensalo mensal
de semente de batata por destinode semente de batata por destino

Algeria

Egypt

Os preOs preçços de batataos de batata



Developments labour Developments labour 
demand in manhours/hademand in manhours/ha Os preOs preçços de batataos de batata

Os preOs preçços recebidos pelo produtor tendem a se baixar e.o. os recebidos pelo produtor tendem a se baixar e.o. 
devido a:devido a:

Melhorias na produMelhorias na produçãção, alta competio, alta competiçãção, a reduo, a reduçãção da o da 
demanda de batata fresca, o aumento da demanda de demanda de batata fresca, o aumento da demanda de 
batata processadas.batata processadas.

A falta de qualquer tipo de controle de mercado.A falta de qualquer tipo de controle de mercado.

Empacadores e processadores tem mais possibilidades Empacadores e processadores tem mais possibilidades 
para influir nos prepara influir nos preçços, atrasando as compras (preos, atrasando as compras (preçços os 
altos) e inversamente, que os agricultores individuais.altos) e inversamente, que os agricultores individuais.

Os preOs preçços de batata na UE mostram substanciais os de batata na UE mostram substanciais 
flutuaflutuaççoes devido a variabilidade de produoes devido a variabilidade de produçãção (tempo). o (tempo). 

Monitoramento e previsaoMonitoramento e previsao
de safra, EU 2012de safra, EU 2012

O manejo eficiente na cadeiaO manejo eficiente na cadeia

DesafiosDesafios

A demanda mundial de batata oferece grande potencial  A demanda mundial de batata oferece grande potencial  
para uma expanspara uma expansãão do comercio de batata.o do comercio de batata.

O aumento da demanda de batata processada no C + O. EU, O aumento da demanda de batata processada no C + O. EU, 
Asia y LatinoamAsia y Latinoaméérica estimularrica estimularáá tanto a importatanto a importaçãção bem o bem 
como novas oportunidades para empresas de producomo novas oportunidades para empresas de produçãção o 
local.local.

O mercado domO mercado domééstico de varios pastico de varios paííses sses sãão importantes e o importantes e 
oferecen boas perspectivas para um aumento do consumo.oferecen boas perspectivas para um aumento do consumo.

Considerando o alto interesse em saude novos produtos Considerando o alto interesse em saude novos produtos 
diferenciados e tecnologias de produdiferenciados e tecnologias de produçãção se o se 
desenvolveram.desenvolveram.

O comercio se podera fortalecer quanto melhor O comercio se podera fortalecer quanto melhor éé
respeitado a lei de proterespeitado a lei de proteçãção de cultivares.o de cultivares.

Produtos diferenciados e inovadoresProdutos diferenciados e inovadores



Controle de qualidade na cadeiaControle de qualidade na cadeia

Control de calidadControl de calidad

ConclusConclusããoo

Os investimentos na eficiencia da cadeia de produOs investimentos na eficiencia da cadeia de produçãção, na o, na 
pesquisa, a infrastrutura, o armazenamento, a escala bem pesquisa, a infrastrutura, o armazenamento, a escala bem 
como a certificacomo a certificaçãção da produo da produçãção se tornaram essenciais o se tornaram essenciais 
para garantir melhor a qualidade e o accesso ao mercado.para garantir melhor a qualidade e o accesso ao mercado.

O fomento do uso de variedades melhoradas, para destinos O fomento do uso de variedades melhoradas, para destinos 
especificos, o uso de semente certificado bem como o especificos, o uso de semente certificado bem como o 
controle rigido do processo de producontrole rigido do processo de produçãção, melhorou a o, melhorou a 
relarelaçãção custo o custo -- rendimento assim como a qualidade de rendimento assim como a qualidade de 
produproduçãção.o.

O melhor accesso as informacoes do mercado favoreceram O melhor accesso as informacoes do mercado favoreceram 
a tomada de decisa tomada de decisãão do produtor.o do produtor.

Existe um grande desafio para que os agricultores Existe um grande desafio para que os agricultores 
organizam melhor seus esfororganizam melhor seus esforçços de comercializaos de comercializaçãção.o.

CatCatáálogo holandlogo holandêês de variedades s de variedades 
de batata de batata 

WWW.NIVAP.NL
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