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Altos preços podem acelerar colheita 

de inverno 
 

Data: 07/2016 
 
Disponível em: 
http://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/hortifrutis-com-
cep.aspx 

 
Inicia safra de inverno no País 

 
Começa em julho a safra de inverno de batata, com expectativa de que 
17% da produção seja colhida no mês. Os altos preços do tubérculo 
devem contribuir para acelerar a colheita. As praças que entram no 
mercado em julho são Vargem Grande do Sul (SP), Triângulo Mineiro 
(MG) e Sul de Minas (MG). Já o Sudoeste Paulista (SP) segue colhendo 
a temporada das secas e inicia a de inverno entre outubro e novembro. 
Em Cristalina (GO) e na Chapada Diamantina (BA), produtores avançam 
as atividades de colheita da safra anual. Do volume ofertado em julho, 
58% são referentes à safra de inverno, com destaque para Vargem 
Grande do Sul, que deverá abastecer o mercado com 30% da oferta 
total no período. No geral, as atividades de plantio de inverno serão 
concluídas até o final de julho. Nesse primeiro mês de safra, a 
produtividade deve ficar de 10% a 20% abaixo do potencial da 
temporada, por conta do clima adverso (chuva e geadas) durante o 
desenvolvimento das plantas e formação dos tubérculos, além de 
problemas com as sementes que se desenvolveram durante as 
temporadas das águas e secas. Ainda assim, a produtividade está bem 
acima da observada em maio, mês de produção das lavouras das 
secas. 
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Oferta aumenta em julho 

 
A área colhida com batata em julho deve diminuir 6% em relação a 
junho, mas o voluma ofertado pode aumentar até 40% em igual 
comparativo. Isso se deve principalmente ao início da temporada de 
inverno em Vargem Grande do Sul (SP), com produtividade bem 
superior que a registrada na maior parte das regiões que vinham 
ofertando na safra das secas. Além disso, o Sudoeste Paulista chega ao 
pico de safra das secas em julho, devendo ofertar 65% de sua produção 
neste mês. Juntas, as duas regiões paulistas serão responsáveis por 
metade da oferta de julho. O Cerrado também deve ter maior 
produtividade em julho. Já as áreas do Sudoeste Paulista mais afetadas 
por geadas devem ser colhidas a partir da segunda quinzena do mês, o 
que pode refletir em queda de produtividade dessa região no final de 
julho. 
 

Safra das secas chega ao final 
 
A previsão é que, até o final de julho, a safra das secas esteja 
praticamente encerrada. Na média parcial da temporada (maio a junho), 
a produtividade foi em torno de 20t/ha, 50% abaixo do potencial, que é 
próxima de 30t/ha. Essa forte quebra ocorreu devido ao excesso de 
chuva durante o plantio e desenvolvimento das plantas e da batata em 
todas as regiões produtoras. Além disso, as sementes utilizadas na 
temporada apresentaram problemas com apodrecimento, em função do 
clima chuvoso na safra das águas, época em que essas sementes são 
produzidas. Também houve perdas devido à seca, canela-preta, larva 
alfinete e mosca branca, além de geadas em todas as regiões que 
produzem na temporada das secas. Apesar desse cenário, a 
rentabilidade na safra foi positiva até junho. Mesmo com custos altos, a 
baixa oferta proporcionou preços bastante elevados. Na média dos dois 
primeiros meses da safra (maio e junho), a batata padrão ágata foi 
cotada a R$ 132,07/sc de 50 kg nas beneficiadoras (valor ponderado 
pela classificação), enquanto que os custos foram de R$ 50,50/sc. 
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Ceasa registra queda nos preços da 
cebola e da batata-inglesa  no RN 

 
Data: 20/07/2016 
 
Disponível em: http://oportaln10.com.br/ceasa-registra-queda-nos-
precos-da-cebola-e-da-batata-inglesa%E2%80%8F-no-rn-50077/ 

 

 
 
A Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa/RN) 
registrou queda nos preços da cebola e da batata inglesa em 
comparação aos meses de maio e junho de 2016. 
A maior variação é nos valores cobrados pela batata-inglesa, que já foi 
considerada uma das grandes vilãs da cesta básica. 
A redução no saco da batata (50 kg) chegou a 20% comparando-se aos 
dois meses anteriores. No caso da cebola, a baixa nos preços vem 
sendo registrada gradativamente desde o mês de junho devido à 
entrada da safra do Nordeste na Ceasa. 
O saco da cebola (20 kg) pode ser encontrado entre R$ 20 e R$ 25, 
antes, custou até R$ 35. 
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RUFFLES e TODDY se unem e criam 
sabor exclusivo à base de chocolate da 

batata mais famosa do Brasil 
 

Data: 20/07/2016 
 
Disponível em: 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,854107,RUFFLES_e_TODD
Y_se_unem_e_criam_sabor_exclusivo_a_base_de_chocolate_da_batat
a_mais_famosa_do_Brasil,854107,3.htm 
 
Com o objetivo de intensificar o engajamento da promoção “FAÇA-ME 
UM SABOR®”, RUFFLES® se une à marca TODDY® e lança uma 
versão exclusiva da batata à base do achocolatado. Apelidado de 
“Sabor da Cowzação”, a novidade alia a crocância do salgadinho com o 
famoso sabor de chocolate do produto. 
A ação, que acontece apenas no universo online e será retratada pelos 
personagens das marcas, vem ao encontro da estratégia digital 
promovida pela PepsiCo focada no público adolescente. RUFFLES® 
utiliza de maneira descontraída seus canais sociais, que totalizam mais 
de dois milhões e quatrocentos fãs, por meio de seu mascote – uma 
batata falante.  
Já TODDY® explora seus personagens, as vacas, em toda sua 
comunicação. Em 2015, criaram o canal Quarto da Cowzação, com 
conteúdo focado no universo adolescente. Em apenas dois anos, o 
canal de TODDY® contam com mais de 290 mil inscritos, já esteve entre 
os trend topics globais do Twitter. 
Segundo Patrícia Kastrup, diretora de marketing da categoria de 
salgadinhos da PepsiCo, o universo digital permite às marcas se 
comunicarem de forma mais direta e relevante com o público. “Sempre 
que pensamos em ativações online, os formatos são inúmeros e cada 
vez mais dinâmicos. Por isso, o diálogo com os adolescentes precisa ser 
franco para que eles sejam impactados positivamente e se identifiquem 
com o conteúdo que estão consumindo. O sucesso do posicionamento 
‘Tire uma Onda de RUFFLES®, por exemplo, é apenas o resultado de 
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14/2016 

uma série de ações inovadoras pensadas com esse propósito, o de falar 
a língua dos jovens”, afirma a executiva. 
Este foi o caminho utilizado para promover mais uma experiência 
diferenciada para os públicos de RUFFLES® e TODDY®, que estão 
acostumados com ativações no universo digital. Para contar este novo 
momento da marca, foi desenvolvida uma história em que as vacas de 
TODDY® decidem participar da promoção FAÇA-ME UM SABOR® para 
ganhar milhares de prêmios, mas são impedidas pelo personagem de 
RUFFLES® de seguirem com sua invenção, uma vez que o regulamento 
não permite a criação de sabores doces. 
Com a desclassificação do sabor, as vacas de TODDY® e o 
personagem de RUFFLES® lançam um desafio: em um vídeo que será 
postado na fan page de batata mais querida do Brasil, os personagens 
desafiam os consumidores a fazer uma declaração de amor com as 
palavras RUFFLES®, batata, TODDY® e chocolate. As quinze primeiras 
pessoas que comentarem a publicação na página da marca ganham 
dois pacotes exclusivo do sabor que as vacas criaram ao ignorar a regra 
da promoção e invadir a fábrica de RUFFLES®. 
“Cada vez mais torna-se um desafio entregar aos jovens algo novo, que 
os inspirem. É necessário sempre buscar ações, canais e espaços onde 
eles não imaginariam ser impactados. Esta ação entre RUFFLES® e 
TODDY® vai ao encontro da nossa proposta de surpreender os jovens 
e, ao mesmo tempo, fazer com que eles interajam cada vez mais com 
as nossas marcas”, complementa Nora Mirazón, diretora da categoria de 
nutrição da PepsiCo. 
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McCain traz ao mercado a exclusiva 
Batata Canoa 

 
Data: 26/07/2016 
 
Disponível em: http://www.segs.com.br/demais/26724-mccain-traz-ao-
mercado-a-exclusiva-batata-canoa.html 
 
A McCain, líder mundial na produção e venda de batatas pré-fritas 
congeladas, acaba de lançar a Batata Canoa. Seguindo a qualidade 
McCain, sendo crocante por fora e macia por dentro, esta deliciosa 
novidade possui corte diferenciado, especialmente elaborado para 
acompanhar diferentes molhos, o que permite ao consumidor criar e 
diversificar de acordo com o gosto dos seus convidados e da sua 
família. Uma ótima pedida em tempos de Jogos Olímpicos!  
O lançamento faz parte do plano de expansão da empresa que, afim de 
atender às expectativas de seus consumidores e agradar aos mais 
variados gostos, tem apostado, cada vez mais, na diversificação de sua 
gama de produtos. “Nosso objetivo é possibilitar ao consumidor que 
possa desfrutar de diferentes experiências gastronômicas no conforto de 
suas casas.”, comenta Ricardo Hvenegaard, Gerente de Marketing 
Varejo da McCain. 
Com excelente custo x benefício, a Batata Canoa poderá ser adquirida 
em porções de 500g. 
 
Muito bem acompanhada 
Para celebrar a novidade, a McCain preparou uma campanha à altura 
do produto. Além das tradicionais estratégias aplicadas nos pontos de 
vendas, a marca resolveu apostar nos canais digitais e elegeu o 
Instagram, o Facebook e o site Tudo Gostoso como principais meios de 
divulgação. Outra novidade é a parceria com o portal CyberCook, onde 
serão disponibilizadas receitas de molhos para acompanhar a Batata 
Canoa. 
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Uma Vila Olímpica colorida e com 
cheiro de batata frita 

 
Data: 03/08/2016 
 
Disponível em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/03/deportes/1470241556_989029.
html 
 

 
 
As torres dos edifícios da Vila Olímpica do Rio não são tão feias como 
parecem nas fotos. Para chegar à casa dos atletas, leva-se 10 minutos 
de ônibus a partir do centro de imprensa. As primeiras bandeiras 
avistadas são da Sérvia. São as maiores junto com as da Eslovênia, 
Cazaquistão, Cuba, Eslováquia e Azerbaijão. A torre dos atletas 
brasileiros está mais escondida, perto dos prédios da Austrália e da 
Espanha. Os italianos são reconhecidos pelos óculos de sol e porque 
levam as cores da sua bandeira até nos tênis. 
Há russos fazendo filas no banco, ucranianos tirando selfies –caso de 
não dê tempo de ir pessoalmente – diante de um gigantesco cartaz do 
Cristo Redentor e das praias de Ipanema e Copacabana. E há outros, 
muitos, fazendo fila para entrar no McDonald’s por volta de 12h. Assim 
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que se chega à zona de recreação dos atletas na Vila, o cheiro é de 
hambúrguer e batata frita. Há um banco, uma agência dos Correios, 
uma tenda para tirar fotos curiosas com óculos coloridos, chapéus e 
outros objetos pitorescos – como nos casamentos. Há um salão de 
beleza, uma floricultura, uma lavanderia, uma sala de realidade virtual –
alguns atletas, com óculos especiais, berram em suas poltronas –, um 
supermercado, uma agência que vende ingressos para as competições 
e, na parte final, uma zona com areia, espreguiçadeiras, guarda-sóis e 
uma quadra de vôlei de praia. Nesta manhã, está tomada por um grupo 
da delegação polonesa. 
Ao longo de todo o passeio há grama artificial e banquetas coloridas. 
Respira-se – batatas fritas à parte – um bom ambiente. “De todas as 
Vilas nas quais estive, esta é a que mais gostei. Dentro há coisas 
inacabadas, mas tem muito verde, muitas áreas para passear, e cada 
edifício tem piscina”, conta Guillermo Molina, jogador espanhol de polo 
aquático, em sua quarta Olimpíada. Seu colega Daniel López e ele já 
marcaram hora no salão de beleza. “Na verdade é para cortar o cabelo. 
Não pudemos ir no dia 2, quando tínhamos hora, e agora está tão lotado 
que até o dia 12 não sobra nada”, diz López. Carlota Salvatella, Xantal 
Gine e Cristina Guinea, da equipe espanhola de hóquei sobre grama, 
também ficaram frustradas ao tentar marcar hora na manicure. “Também 
está muito cheio, porque nos disseram que muitas marcaram para fazer 
as unhas com as cores dos seus países e as exibir na cerimônia”, conta 
uma delas. 
Neste centrinho há tudo o que atletas e treinadores podem precisar. O 
refeitório fica na outra parte. É uma tenda enorme, com mais de 200 
metros de comprimento. “E mesmo assim se formam filas…”, dizem os 
rapazes do polo. “Se você se perder lá dentro e precisar encontrar 
alguém será impossível”, diz Cristina. As três se queixam de que há 
pouca variedade de comida e que todos os dias é sempre a mesma. O 
refeitório foi dividido por setores, segundo o tipo de cozinha: italiana, 
brasileira, asiática, chinesa, indiana. “Vamos à italiana pela pizza e pela 
massa. E à asiática – tem um yakissoba e um frango que são ótimos”, 
acrescenta. Já viram algum grande astro? “Umas colegas viram o 
Phelps. Nós, Nadal e Djokovic”, dizem. Acabam de perder Lochte 
passeando com seu novo cabelo prateado. 
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Ruffles lança batata com sabor de 
feijoada 

 
Data: 02/08/2016 
 
Disponível em: http://www.metropoles.com/gastronomia/comer/ruffles-
lanca-batata-com-sabor-de-feijoada 
 

 
Depois de pedir aos consumidores que criassem novos sabores para a 
Ruffles, a marca anunciou os três finalistas. Serão comercializados de 1º 
de setembro a 30 de novembro, Ruffles de feijoada (#Feijuuuca), de 
burrito (#Burritatas) e de calabresa acebolada (#Calabreonda). 
As novidades fazem parte da ação “Faça-me um sabor”, que dará ao 
vencerdor R$ 10 mil mais 1% das vendas do produto. O sabor 
#Burritatas, sugerido pela paulistana Karen Leonardi Felipe, foi inspirado 
na culinária mexicana. No preparo há elementos da receita original 
como carne, tomate, cebola, alho e queijo. 
Já a #Calabreonda foi invenção de Leticia Maria de Faria, natural de 
Barretos. Após experimentar uma porção de calabresa com um toque de 
limão durante uma viagem em família, a jovem decidiu que o petisco 
daria um ótimo sabor de batata frita. 
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O mais diferente dos três, o #Feijuuuca foi criado pelo paranaense 
Reginaldo de Moraes, que quis fazer um sabor “100% brasileiro e 
tradicional”.  
 

 
Universidade de Idaho com a parceria 
com o Centro Internacional da Batata 

(CIP) no Peru 
Data: 02/08/2016 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/university-idaho-
partner-international-potato-center-cip-peru 
 

 
 
A Universidade de Idaho está negociando uma parceria com o Centro 
Internacional da Batata, em Lima, Peru, envolvendo a partilha de 
conhecimentos científicos e fornecer programa de batata da UI melhor 
acesso a um banco de genes vasto.  
Além de empregar cientistas de batata de topo, o Centro abriga um gene 
banco com mais de 4.000 seleções de variedades de batata, parentes 
de batata selvagem e batatas antigas cultivadas há milhares de anos 
nos Andes, que remonta aos Incas.  
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as discussões em curso resultam de Maio de 2015, quando o professor 
ciência das plantas UI Mike Thornton e Bob Haggerty, diretor de 
programas internacionais com UI faculdade de Agricultura e Ciências da 
Vida, visitou o Peru como parte de uma missão comercial facilitada pela 
Idaho Gov. Butch Otter. Thornton acredita que a parceria com o centro, 
localizado na região onde as batatas originou, seria um benefício para 
os esforços de melhoramento de batata da UI.  
 
Mike Thornton:  
 
 "Se você está à procura de novas fontes de genes para resolver 
problemas de batata - como requeima, ou batata nematóide de cisto, o 
nome dele - que é o lugar mais provável é que você vai encontrar esses 
recursos." 
Thornton juntou UI de extensão especialista em armazenamento de 
batata Nora Olsen e Joe Kuhl, um professor associado especializado em 
biotecnologia, na Primavera deste ano em uma viagem de retorno de 
seis dias para o centro e fazendas de batata próximas. Os funcionários 
da UI estavam programados para encontrar novamente com o pessoal 
do centro de 02 de agosto durante a Associação de batata do encontro 
América em Michigan.  
O centro trabalha em estreita colaboração com os produtores nativos, 
que realizam ensaios de variedades em suas pequenas propriedades 
para avaliar material. Kuhl disse que a parceria com o centro também 
fornecer acesso UI para "indivíduos com conhecimento íntimo do 
material que vai bem além do que poderia estar disponível em um banco 
de dados."  
 
Em troca, Thornton acredita UI fornece um conjunto diversificado de 
cientistas de batata com o conhecimento em virologia, ciência dos 
alimentos, agronomia e outras facetas da indústria.  
 
Mike Thornton:  
 
 "Eu acho que nós temos tão bom de um grupo científico como em 
qualquer lugar do mundo, então eu acho que nós podemos ajudá-los."  
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Nyandarua (Quénia) faz acordo com o 
governo alemão para impulsionar a 

produção de batata 
 
Data: 28/07/2016 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/nyandarua-kenya-
signs-agreement-german-government-boost-potato-production 
 

 
 
O governo do condado Nyandarua (Quénia) firmou uma parceria com o 
Governo alemão para ajudar a aumentar a sua produção de batata.  
Na quinta-feira, o governador Daniel Waithaka em seu escritório assinou 
um acordo com um alto delegação da Alemanha, liderada por pelo Sr. 
Gunther Beger, cabeça da Direcção-Geral 1 do Ministério Federal para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico - onde eles concordaram 
em ter a parceria.  
O Governo alemão vai ajudar o município através do fornecimento de 
sementes de alta qualidade, a mecanização da lavoura de batata, bem 
como adição de valor. O movimento de acordo com o Governo vai 
ajudar a impulsionar a produção de batata, dos atuais 33 por cento da 
produção nacional de batata com cerca de 36.446 ha da cultura 
cultivada anualmente a níveis mais elevados. Ele também observou que 
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o desenvolvimento também veria os agricultores elevar sua subsistência 
para melhor através da adição de valor.  
 
Governador Daniel Waithaka:  
 
 "Este será um marco importante para os nossos agricultores que foram 
plantar sementes de qualidade inferior e não foram treinados na adição 
de valor. O Governo alemão se comprometeu a nos ajudar neste, bem 
como fornecer máquinas para ajudar no plantio e colheita em grande 
escala . " 
Ele delineou o compromisso do seu governo para promover o sector da 
batata através do estabelecimento de locais de volume de sementes que 
é de seis acres em cada uma das 25 alas para Agrupamento atualmente 
com o Quénia Pontiac, Rudolf e variedades Shangi. 
Vinte e cinco grupos de agricultores - que é cada grupo por ala - foram 
assistidas com sementes para o volume que será dado a outros grupos 
de agricultores e indivíduos, a fim de enfrentar o desafio da 
disponibilidade de semente de batata limpa, acrescentou o governador.  
Ele disse que estes são alguns das realizações que o seu governo tem 
feito nos últimos três anos e que sua administração se comprometeu a 
fazer mais.  
 
Daniel Waithaka:  
 
 "Nós não permitiremos que os nossos agricultores a sofrer enquanto 
temos alguns parceiros potenciais que estão dispostos a trabalhar com a 
gente." 
O governador no entanto notar-se que o principal desafio é a 
embalagem do produto em sacos estendidos, acusando alguns 
indivíduos de usar os tribunais para bloquear a iniciativa do concelho 
para vender o produto em sacos de 50 kg.  
De sua parte, o Sr. Gunther Beger disse que seu governo vai oferecer 
treinamento para agricultores dispostos sobre novos métodos de 
agricultura da produção, bem como oferecer sementes de boa qualidade 
a preços subsidiados.  
Ele observou que Nyandarua, como a Alemanha, tem o potencial de 
alimentar o mundo com batatas e é por isso que a Deutsche 
Gesellschaft Internationale (GIZ) escolheu-o como o lugar para investir 
em.  
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ele disse que o Governo alemão estava pronto com a parceria com a 
Administração Nyandarua em iniciativas de partilha voltadas para a 
obtenção de uma visão compartilhada.  
Através sector da agricultura, ele disse que a cooperação deve atingir 
mais de 20.000 pequenos agricultores em todo o concelho.  
Ele disse que isso será realizado através de sociedades cooperativas e 
grupos organizados.  
Beger acrescentou que havia uma necessidade de buscar maneiras de 
olhar para solução sobre os vários desafios que enfrentam os 
agricultores entre eles serviços financeiros, marketing e produção.  
Kipipiri membro do Condado de Assembly (MCA) Senhor Michael 
Njoroge Kirumba acolheu o desenvolvimento dizendo agricultores de 
todo o concelho iria beneficiar muito.  
Ele disse que a parceria poderia ajudar a impulsionar a economia da 
região e capacitar agricultores procurar outros mercados para os seus 
produtos fora do país.  
Ele ainda acrescentou que a delegação de alto nível da Alemanha foi 
um sinal claro de que a parceria foi bem intencionada e, portanto, os 
agricultores vão obter o valor para seu suor, observando que o tempo, a 
condição geográfica dos dois era mesma e, portanto, não havia 
agricultores dúvida estão ansiosos para um grande futuro. 
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Batatas de Bangladesh com posição 
internacional competitiva  

 
Data: 28/07/2016 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/competitive-
international-position-potatoes-bangladesh 
 

 
 

Ahiyan Impex Ltd. é um exportador de Bangladesh e importador de 
produtos agrícolas que envia navios de batatas para vários destinos 
internacionais, incluindo a Malásia, Sri Lanka, Dubai ou Bahrein, e com 
interesse para expandir na Rússia, apesar de alguns problemas iniciais 
fitossanitárias.  
 
Jahir Uddin Ahamad, presidente da empresa: 
 
"Nossa safra dura de novembro a março e nossas batatas são então 
mantidos em armazenamento a frio, o que nos permite fornecer-lhes 
todo o ano." 
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Apesar de algumas recentes conversações sobre a qualidade das 
sementes de batata Bangladesh não estar à altura dos padrões de 
qualidade adequados, Ahamad, membro da Associação de Horticultura 
Exportadores de Bangladesh, garante que este ano, o governo 
organizou seminários para ajudar os agricultores produzem na maneira 
mais científica.  
 
Jahir Uddin Ahamad:  
 
 "Inicialmente, as sementes da variedade de diamante foram importados 
da Holanda, e, em seguida, os nossos cientistas trabalharam nele e 
desenvolveu nossas próprias sementes de batata." 
Ele disse que Bangladesh tem agora 49 variedades de batata diferentes, 
mas Ahiyan Impex exporta principalmente Granola e Lady Rosetta, com 
Lady Rosetta sendo adequado para batatas fritas. 
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Com relação ao volume total da produção do país, Ahamad afirma que 
um montante de 10 milhões de MT foi alcançado no ano passado, e 
embora este número deverá aumentar em 2016, o volume de batatas de 
qualidade de exportação (Granola e Lady Rosetta) irá diminuir esse ano, 
como os produtores não estavam satisfeitos com os resultados 
financeiros alcançados, de modo que preferiu ir para o diamante que é 
muito famoso em Bangladesh. 
Ahamad expressa seu interesse em participar de eventos internacionais, 
como a batata Europa 2016, a ser realizada em setembro na França, a 
fim de mostrar o produto.  
 
Quando se trata de preços, Bangladesh é, certamente, em uma posição 
muito competitiva em relação aos outros produtores, como o Paquistão 
ou Israel.  
 
Ahamad conclui: 
 
 "Nós podemos fornecer batata de qualidade a um preço mínimo, 
especialmente antes de serem estocados, durante a época de colheita." 
 


